Valgfri Services
DHL Express
Navn
Duties Taxes Paid

Special Afhentning

Beskrivelse
For at gøre eksport af dine forsendelser endnu nemmere kan DHL Express arrangere, at afsender eller tredjepart bliver faktureret for eventuelle skatter og
afgifter, som skal betales på destinationen i stedet for at modtageren af forsendelsen bliver faktureret. Gebyr tillægges når afsender anmoder om at skatter,
afgifter og andre regulatoriske gebyrer skal betales udenfor destinationslandet.
Har din forsendelse behov for special håndtering? DHL Express tilbyder en række afhentnings- og leveringsmuligheder, når normal kurerservice ikke er nok. Vi
stiller specifikke køretøjer eller udstyr til rådighed. Dit lokale DHL Express kontor kan bekræfte, om vi har en løsning til dig enten på oprindelsesstedet eller på
destinationen.

Hvordan vi fakturerer

Meromkostning

Per forsendelse

135.00 DKK

Per forsendelse

6.50 DKK/kg, minimum
395.00 DKK per forsendelse
150.00 DKK

Forberedelse af forsendelse

Dette er en nem, hurtig og pålidelig service til forsendelser der kræver ekstra ressourcer at forberede. DHL Express varetager hele processen med færdiggørelsen
af fragtbrev, indholdsvalg, opmærkning og papirarbejde, og sender derefter pakkerne til de oplyste adresser.

Per forsendelse

Lørdagslevering

DHL Express tilbyder lørdagslevering til en række vigtige byer i mere end 70 lande rundt om i verden. Uanset om det er en lørdagslevering til en by i Europa, Asien
eller Amerika, så kan dit lokale DHL Express kontor hjælpe med informationer om hvad der er muligt.

Per forsendelse

249.00 DKK

DHL Express anbefalder at forsikre dine værdifulde eller personlige Express forsendelser for at give dig ro i sindet hvis det uventede skulle ske i form af fysisk
skade eller tab.

Per forsendelse

1% af den forsikrede værdi
per forsendelse minimum
75.00 DKK

Hvis du sender værdifulde dokumenter såsom pas, visumansøgninger eller andre certifikater, kan du udvide DHLs standardansvar med denne service. Dette giver
dækning og kompensation i tilfælde af tab eller skade.

Per forsendelse

30.00 DKK

Hvis du sender følsomme dokumenter eller varer med høj værdi, kan du anmode DHL om at få en ”Påkrævet Underskrift” af modtager eller af en anden
repræsentant på leveringensadressen. DHL sikrer, at din forsendelse hverken omdirigeres eller bliver leveret til en alternativ adresse.

Per forsendelse

40.00 DKK

Levering til Privatadresse

Kunder, der sender til et hjem eller privat bopæl, kan aktivere specifikke leveringsmuligheder ved at angive leveringsadressen som privat. Når denne service er
valgt vil DHL Express proaktivt underrette modtageren via e-mail eller SMS om forsendelsens status. Modtageren kan derefter vælge den mest passende levering
via On Demand Delivery-toolet.

Per forsendelse

25.00 DKK

GOGREEN CO2-Neutralt

Denne service er for kunder, der har brug for en pålidelig måde at beregne deres årlige CO2-udledning på forsendelsesniveau og efterfølgende udligne denne
udledning gennem godkendte miljøprogrammer. Hele processen kontrolleres årligt af en uafhængig organisation, akkrediteret af Société Générale de Surveillance
(SGS).
DHL tilbyder også carbon-rapporter, enten på overordnet niveau eller en detaljeret beregning af CO2 aftrykket. Venligst kontakt din DHL salgskonsulent for at få
flere oplysninger.

Per forsendelse

0.75 DKK per forsendelse og
Kg

Importer of Record

Denne service giver afsender mulighed for at sende en toldpligtig forsendelse til modtageren med afgifter og skatter som faktureres til en tredjepart, der
fungerer som Importer of Record (IOR). Toldfakturaen skal angive importørens faktureringsoplysninger ud over modtagerens leveringsadresse (faktura til/fragt
til).

Per forsendelse

135.00 DKK

Trykt Faktura

Denne service er til kunder, der stadig har behov for en papirfaktura, selvom e-fakturering er den aftalte standard. Denne service giver fleksibilitet til en anden
faktureringsmetode end det, der allerede er aftalt.

Per faktura

50.00 DKK

På kontoindhavers anmodning kan vi ændre en faktura ved at kreditere den oprindelige og udstede en ny på samme beløb til et kundenummer som er forskelligt
fra det der er anført på fragtbrevet.

Per faktura

250.00 DKK

Denne service tillader afsender at holde den toldmæssige værdi anonym for tredjepart således at værdien af forsendelsen ikke bliver vist eller delt med
modtager. Det fungerer ved at faktura fjernes inden levering.

Per forsendelse

40.00 DKK

Når afsender har godkendt, at levering kan ske uden underskrift fra modtager, efterlader vi forsendelsen et sikkert sted på modtageradressen, efter aftale med
afsender. Ingen mer-omkostning vil være forbundet med denne service.

Per forsendelse

Uden beregning

Forsikring

Udvidet Ansvar

Påkrævet Underskrift

Ændrede
Faktureringsoplysninger
Neutral Levering

Ingen Underskrift Påkrævet

