DHL EXPRESS 12:00 -palvelussa tullivapaat lentopikalähetyksesi toimitetaan vastaanottajalle
seuraavana mahdollisena työpäivänä puoleenpäivään mennessä. Viemme lähetyksesi ovelta
ovelle suurimpiin liiketoimintakeskuksiin Euroopassa, USA:ssa, Lähi-idässä, Aasiassa ja
Afrikassa. Palveluun sisältyy lisäksi Rahat takaisin -takuu.*

AIKA ON RAJALLISTA,
LÄHETYSVAIHTOEHDOT EIVÄT.
Haluamme tarjota lähetyksillesi niiden kiireellisyyteen
parhaiten sopivan kuljetusvaihtoehdon. Kun lähetyksesi
pitää olla perillä ennen puoltapäivää, voit luottaa DHL
EXPRESS 12:00 -palveluun.* Taattu toimitus klo 12:een
mennessä antaa sinulle tarvitsemaasi lisäaikaa.

DHL EXPRESS 12:00 -PALVELUN EDUT
• Ihanteellinen ratkaisu kiireellisille lähetyksille
• Lähetys kulkee DHL Expressin omassa verkostossa
•

Tämänpäiväinen liike-elämä on erittäin hektistä ja vaativaa. Kun valitset DHL Expressin palveluntarjoajaksi,
huomaat, kuinka helppoa ja nopeaa kansainvälinen
kaupankäynti voi olla.

•
•
•
•

ovelta ovelle
Markkinoiden paras kattavuus
Tullauksen asiantuntijat käytössäsi
Ei piilokuluja
Reaaliaikainen lähetysseuranta
Rahat takaisin -takuu*

*) DHL:n sopimusehtoja sovelletaan

Lisätietoja asiakaspalvelustamme 030 45 345 tai
internetsivuiltamme www.dhl.fi

HALLITSE LÄHETYKSIÄSI
Kun käytät DHL EXPRESS 12:00 -palvelua, käsittelemme
lähetyksesi ensimmäisenä. Näin varmistamme lähetyksesi
toimituksen seuraavana mahdollisena työpäivänä
puoleenpäivään mennessä. Noudamme lähetyksesi
normaaliin aikaan, joten sinulle jää enemmän aikaa
lähetyksen valmisteluun.
• Laajin kattavuus – DHL Express tavoittaa enemmän
kohteita Euroopassa puoleenpäivään mennessä kuin
mikään muu pikakuljetusyritys.
• Useissa USA:n, Lähi-idän, Aasian ja Afrikan kohteissa
tullivapaat lähetykset ovat perillä toisena työpäivänä
klo 12:een mennessä.
• Voit tarkistaa palvelualueen kattavuuden
asiakaspalvelustamme.
• DHL Express hoitaa myös tulliselvitettävät lähetyksesi.
Palveluksessamme on enemmän tullauksen ammattilaisia kuin millään muulla yrityksellä – huolehdimme
jokaisesta yksityiskohdasta.
HYÖDYNNÄ LISÄPALVELUT
Tarjoamme käyttöösi valikoiman lisäpalveluita,
esimerkiksi:
• VAKUUTUS: Lisävakuutus kuljetettavan tavaran arvolle
• PAKKAUSMATERIAALI: Erilaisia maksuttomia ja maksullisia pakkausmateriaaleja pahvisista lähetyskuorista
tukeviin pakkauslaatikoihin
• KOPIO VASTAANOTTAJAN KUITTAUKSESTA (PROOF
OF DELIVERY): DHL toimittaa lähettajälle todistuksen
lähetyksen vastaanottamisesta
• LASKUTUSVAIHTOEHDOT: Joustavia vaihtoehtoja kuljetuskustannusten sekä tullien ja verojen laskuttamiseen
• PROAKTIIVINEN LÄHETYSSEURANTA: Seuraamme
lähetystäsi noudosta toimitukseen asti.

Lisätietoja asiakaspalvelustamme 030 45 345 tai
internetsivuiltamme www.dhl.fi

Ominaisuudet
Toimitus klo 12:een mennessä
Asiakirjat ja paketit
Euroopan, Aasian, Lähi-idän, Afrikan ja USA:n useimmat
liiketoimintakeskukset
Rahat takaisin -takuu
Reaaliaikainen lähetysseuranta

Toimitusaika
Eurooppaan seuraavana työpäivänä
USA:han toisena työpäivänä
Muualle maailmaan toisena työpäivänä

Paino & koko
Kollin enimmäispaino: 70 kg
Kollin enimmäismitat: 120 x 80 x 80 cm (p x l x k)
Lavan enimmäispaino: 1000 kg
Lavan enimmäismitat: 120 x 100 x 160 cm
Yli 30 kg:n kollien tulee olla mekaanisesti käsiteltävissä.
Yli 70 kg:n kollit tulee olla pakattu joko lavalle tai niin, että ne
ovat haarukkatrukilla siirrettävissä.

