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DHL Ex
xpressin pala
auteopa
as
DHL on maailman johtava kansainvälinen pikakuljetu
us- ja logisttiikkakonseerni, joka ta
arjoaa
asiakkailleen innovattiivisia ja rää
ätälöityjä p
palveluja. DHL muodostuu neljästtä
liiketoimin
ntayksiköstää: DHL Express, DHL FFreight, DHL Global Fo
orwarding jja DHL Sup
pply Chain.
DHL Expreess on liikettoimintaykssiköistä se, joka tarjoa
aa maailmanlaajuisia l entopikaku
uljetuksia
yksityis- ja yritysasiakkkaille sekä Euroopan maantiepik
kakuljetukssia ja kotim
maan kuljetu
uksia
yritysasiakkkaille.
Palauttee
esi on meille lahja. Meille
M
DHL Expressissä
ä on tärkeää palvella jjokaista
asiakastam
mme palvelulupauksem
mme mukaaisesti. Mikäli palvelum
mme ei ole vastannut
odotuksiassi, kerrothaan siitä meille.
Olemme rakentaneett tämän op
ppaan, jottaa palauttee
en antaminen olisi sinuulle mahdo
ollisimman
helppoa.
Tässä opp
paassa kerrromme, kuinka
k
sin un tulee menetellä,
m
, jos:
•

DHL Exxpress -lähe
etyksesi on toimittamatta tai toimitettu myyöhässä (sivvu 3)

•

sinulla on laskutu
ukseen liittyyvä kysymyys (sivu 4)

•

lähetyss on vaurioitunut tai kkadonnut (ssivu 4, 5 ja 6)

•

esität korvausvaa
k
atimuksen D
DHL Expresssille (sivu 7)
7

•

palvelu
umme on ollut
o
kiitettäävää tai ei ole
o vastann
nut odotukssiasi (sivu 8)
8

kaspalvelu
DHL Exprress -asiak
Neuvomm
me ja otamm
me vastaan asiakaspallautteita nu
umerossa 020
0 533 80009.
Voit antaaa meille palautetta hellposti myöss sähköpostitse osoitteeseen fiquualitycenter@dhl.com
Kirjeitse m
meitä voi läh
hestyä osoitteella:
DHL Expreess, Qualityy Center
Tullimieheentie 10
01530 Van
ntaa
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Lähetyk
ksen toim
mitukseen
n tai lask
kutuksee
en liittyvä
ät kysely
yt
Toimittam
maton lähetys
Toimittam
mattomien läähetysten osalta
o
ota yyhteyttä ma
ahdollisimm
man pikaiseesti DHL Exxpressin
lähetysten
n seurantatiiimiin, jossa
a autammee lähetyksen
n kulkuun liittyvissä ky
kysymyksissä ja
ehkäisemäään mahdo
ollisia viivästtymisiä.
Ota yhteytttä



puh
helimitse: 030
0 45 345
5/valinta 2
säh
hköpostitsee: fiasiakasp
palvelu@dh
hl.com

Käsittelyn nopeuttam
miseksi pyyd
dämme ilm
moittamaan lähetyksen
n rahtikirjann numeron
n.

Myöhässä
ä toimitetttu lähetyss
Mikäli DHLL Express -llähetyksesi on toimiteettu myöhä
ässä, ota yhteyttä DHLL Expressin lähetysten
seurantatiimiin:



puh
helimitse: 030
0 45 345
5/valinta 2
säh
hköpostitsee: fiasiakasp
palvelu@dh
hl.com

Käsittelyn nopeuttam
miseksi ilmo
oita meille rrahtikirjanu
umero.
Lentopikakuljetusten
n osalta DHL EXPRESS 9:00, 10:3
30, 12:00 ja
a DHL IMPO
ORT EXPRESS 12:00 Worldwidee palvelut (EU:n
(
sisäisessä vapaaassa liikente
eessä olevat lähetykseet) kuuluvatt Rahat
Takaisin*--takuun piirriin.
usta veloiteetun lisäma
aksun, joka veloitetaann asiakkaan
Takuu kattaa ainoasttaan Palvelu
tavanomaisen kuljetu
ushinnan lissäksi (Lisäm
maksu).
WIDE -palveeluiden (EU
U:n
DHL EXPRESS WORLDWIDE JA DHL IMPO RT EXPRESS WORLDW
k
uljetusten osalta
o
ulkopuolissessa liikentteessä olevvat lähetyksset), maanttiepika- ja kotimaanku
mahdolliseet rahtikusttannuksiin liittyvät korrvausvaatim
mukset käsitellään tappauskohtaissesti.
*DHL:n ku
uljetusehdo
oissa on mä
ääritetty Raahat takaisin
n -takuun ehdot.
e
Ehddoissa voi olla
asiakaskoh
htaisia poikkkeuksia.
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Laskutusk
kyselyt
Mikäli kysyymyksesi liiittyy DHL Expressin lasskuun/lasku
utukseen, ota
o yhteytttä DHL Exprressin
laskutustiimiin:



helimitse: 020
0 533 80
024
puh
säh
hköpostitsee: express-la
askutus@dh
hl.com

Käsittelyn nopeuttam
miseksi ilmo
oita meille




asiaakasnumerro
laskkun numerro
rah
htikirjan numero

Huomioitaavaa:
Jos laskuun liittyvän lähetyksen rahtikusta nnukset eivvät kuulu yrityksellenn
y
ne alkuperä
äisen
kuljetustoimeksianno
on mukaise
esti, tarvitseemme mak
ksavalta osa
apuolelta kiirjallisen vahvistuksen
laskun maahdollista uudelleenoh
hjausta vartten.
Pyydämmee huomioim
maan, että lähetyksen
n rahtikusta
annuksista sopiminen
s
on lähettäjjän ja
vastaanotttajan välineen asia.

Vaurioittunut tai kadonnut lähety
ys
DHL Exprressin sopiimusehdot
Kadonneid
den ja vaurrioituneiden
n lähetyste n osalta DH
HL Expressin korvausvvastuu peru
ustuu
yleisiin toim
mitus- ja so
opimusehto
oihimme seekä kuljetusslainsäädän
ntöön ja kaansainvälisiiin
sopimuksiin. Sopimusehdot voitt tarkistaa internet-sivvuiltamme:
ww.dhl.fi/fi//express/lah
hettaminen
n/ohjeita_lahettamisee
en/terms_coonditions.h
html#inter
(http://ww
national)
DHL Expreessin vastuu
u suorista vahingoista
v
, jotka aihe
eutuvat DHL Express --lähetyksen
n
maksavallee osapuolelle (joka vo
oi olla lähetttäjä, vastaa
anottaja tai kolmas ossapuoli) läh
hetyksen
vaurioitum
misesta, viivvästymisestä
ä tai katoam
misesta, rajoittuu lakimääräisiin
enimmäiskkorvauksiin
n. Erillisellä tavaravaku
uutuksella on
o mahdollisuus laajenntaa maksa
avan
asiakkaan turvaa edeellä mainittujen tapau sten osalta
a.
Jos reklam
maatio koskkee kuluttajansuojalain
n mukaista etäkauppa
aa (esim. veerkkokaupp
pa,
postimyyn
nti), on kulu
uttajan syyttä ottaa yhtteyttä suoraan tuottee
en myyjäänn asian
selvittämisseksi. Myyjääyritys vastaa toimitukksesta kulu
uttajalle. DH
HL vastaa tooimituksestta
sopimusassiakkaalleen
n eli myyjälle kuljetusllainsäädänn
nön ja kulje
etussopimuusehtojen puitteissa.
p
Myyjä voi halutessaan siirtää ko
orvauksenh akuoikeuden kuluttajalle vahvisttamalla sen
n
kirjallisesti DHL:lle. On
O kuitenkin
n syytä huo
omioida, etttä rahdinkuljettajan kkorvausvasttuu voi olla
rajoitetum
mpi kuin tavvaran myyjä
ällä.
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DHL Exprressin korv
vausvastuu
Rahdinkuljjettajan enimmäisvasttuut:




lentopikakuljeetukset: 19 SDR/kg vaaurioituneen tai kadon
nneen tava ran painosta
(Mo
ontrealin konventio)
maaantiepikakuljetukset: 8,33 SDR/kkg vaurioituneen tai kadonneen
k
n tavaran pa
ainosta
(CM
MR)
kottimaankuljeetukset: 20
0 EUR/kg vaaurioituneen tai kadon
nneen tavaaran painosta
(tieekuljetussop
pimuslaki)

Huomioitaavaa: kuljettuslainsäädännön mukkaan rahdin
nkuljettaja ei vastaa vvälillisistä ku
uluista,
joita esimeerkiksi kilom
metrikustan
nnukset tai puhelinku
ulut ovat.

Vaurioitu
unut lähety
ys
Kun lähetyys on vaurio
oitunut (ulkoisesti havvaittavat va
auriot), tule
ee vastaanoottajan tehd
dä siitä
lähetyksen
n toimituksen yhteyde
essä merkin
ntä varaumana jakolistaan tai kuuljettajan ka
anssa
yhdessä (p
pyytää kuljeettajaa teke
emään) teh
hdä lähetyk
kselle ”toim
mitettu vaurrioituneena
a”
merkintä järjestelmääämme. Asia
akas ja DHLL:n kuljetta
aja toteavatt tällöin yhddessä vauriion.
Jos lähetykksellä on DHL:n
D
kulje
etusvakuu
utus, ja vau
uriota ei ole
e voinut havvaita lähetyyksen
toimitusheetkellä (piilo
ovauriot), vauriosta
v
tu
ulee tehdä kirjallisesti ilmoitus DH
HL Expressiille
kolmenkym
mmenen (3
30) kalenteripäivän (leentopikakuljetukset, maantiepika
m
a- ja
kotimaankkuljetukset)) kuluessa tavaran
t
toim
mituksesta vastaanotttajalle. Vakkuuttamatttomat
lähetyksett: lentopikakuljetuksistta ilmoitus on tehtävä
ä neljäntoissta (14) kaleenteripäivä
än ja
maantiepika- ja kotim
maankuljetuksista seittsemän (7) kalenteripä
äivän kulueessa tavaran
n
toimitukseesta vastaan
nottajalle.
Pyydämmee toimittam
maan kirjalliisen ilmoitu
uksen liittee
enä meille valokuvat vvaurioitune
eesta
lähetyksesstä ja pakkaauksesta se
ekä ilmoittaamaan lähe
etyksen arvo
on (esim. kkopio
kauppalasskusta) korvvauskäsittelyn nopeutttamiseksi.
Ota yhteytttä DHL Exp
pressin Qua
ality Centerriin:



puh
helimitse: 020
0 533 80
009
säh
hköpostitsee: fiqualitycenter@dhl..com
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Kadonnut lähetys
Kadonneeeksi todettu
ujen lentop
pikakuljetu
usten osalta asiakkaa
an tulee otttaa yhteyttä
ä DHL
Expressin aasiakaspalvveluun 14 päivän
p
kulu
uessa sovitu
usta toimitu
usajankohddasta.
Korvausvaaatimus on esitettävä kirjallisena DHL:lle viip
pymättä; oikeus kanteeen nostam
miseen on
voimassa 2 vuotta siitä, kun tavvaran olisi p
pitänyt saap
pua määräpaikkaansaa.
Lentopikakuljetus voidaan tode
eta kadonneeeksi 7 päivvän kuluttu
ua viimeisesstä merkinttätiedosta
DHL:n järjeestelmässä.
Kadonneeeksi todettu
ujen maanttiepika- ja
a kotimaan
nkuljetuste
en osalta aasiakkaan tulee ottaa
yhteyttä D
DHL Expresssin asiakasp
palveluun 7 päivän ku
uluessa sovitusta toimiitusajankoh
hdasta.
Korvausvaaatimus on esitettävä kirjallisena DHL:lle viip
pymättä; oikeus kanteeen nostam
miseen on
voimassa yyhden vuod
den ja 30 päivää
p
tava ran sovitusta toimitusspäivästä.
Maantiepika- ja kotim
maankuljetus voidaan
n todeta kadonneeksi 30 päivän kuluttua viiimeisestä
merkintätiiedosta DHL:n järjeste
elmässä.
Jos lähetysstä ei etsinn
nöistä huolimatta pysstytä paikallistamaan, ota yhteytttä DHL Exp
pressin
Quality Ceenteriin:



puh
helimitse: 020
0 533 80
009
säh
hköpostitsee: fiqualitycenter@dhl..com
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Toimi nä
äin korva
austa hakiessasi
Toimi my
yöhästynytttä toimitu
usta koske
evissa vaa
atimuksissa seuraavvasti:
Viivästystää koskevat huomautuk
kset tulee eesittää viim
meistään 21 päivän kulluessa toim
mituksesta,
ja mahdolliset korvau
usvaatimuk
kset DHL Exxpressin Qu
uality Cente
eriin kirjallissesti
lentopikakkuljetuksissa 30 vuoro
okauden ku
uluessa siitä
ä päivästä, jolloin
j
DHLL hyväksyi lä
ähetyksen
kuljetettavvaksi (DHL Terms
T
& Co
onditions o
of Carriage)) ja maantiepika- sekää
kotimaankkuljetuksisssa 21 päivän kuluessa (CMR/tiekuljetussopimuslaki). RRahat takaissin takuun piiriin kuuluvissa tapauk
ksissa asiakkkaan on essitettävä myöhästynytttä toimitussta
koskevat vvaatimukseensa DHL:lle
e puhelimittse tai kirjalllisesti 14 vuorokaudeen kuluessa
a
lähetyspäivvästä.
Käsittelyn nopeuttam
miseksi ilmo
oita meille rrahtikirjan numero.
Ota yhtey
yttä DHL Expressin
E
Quality Ce
enteriin:



puh
helimitse: 020
0 533 80
009
säh
hköpostitsee: fiqualitycenter@dhl..com

Huomioitaavaa: kuljettuslainsäädännön mukkaan rahdin
nkuljettaja ei vastaa vvälillisistä ku
uluista,
joita esimeerkiksi kilom
metrikustan
nnukset tai puhelinku
ulut ovat.
Toimi kad
donnutta//vaurioitun
nutta lähe
etystä koskevissa va
aatimuksisssa seuraa
avasti:
Vahingonkkorvausta on
o haettava
a vaurioitun
neiden ja kadonneide
k
en lentopikaalähetysten
n osalta
DHL:n toim
mitusehtojeen mukaan 30 päivän kuluessa lähetyksen tiedustelussta/varauma
an
tekemisesttä. Huomaaa sivulla 4 mainitut
m
ilm
moitusajat piilovaurioiden osalta .
Yllämainitut tiedot tu
ulee lähettä
ää meille m
mahdollisimman pikaissesti korvauuskäsittelyn
n
nopeuttam
miseksi.
Lähetä maahdollinen korvausvaa
atimus pankkkiyhteystie
etoineen DHL Expresssin Quality Centeriin
sähköposttitse: fiqualitycenter@dhl.com
Liitä korvaausvaatimukseen todisste tavaran arvosta (esimerkiksi kauppalask
k
ku tai profo
ormalasku).
Mikäli kysee on vaurio
oituneesta lähetyksesttä, liitä muk
kaan valokuvat vauriooituneesta tuotteesta
t
sekä pakkauksesta.
Kerro korvvausvaatimuksessasi vaurioitunee
v
en tai kado
onneen tavaran painoo sekä muut tiedot
(onko kokko tuote/läh
hetys vaurio
oitunut vai vain osa/ko
olli). Kerro myös lyhyeesti, miten lähetys on
vaurioitunut / mitä läähetykselle on tapahtu
unut.
Huomioitaavaa: kuljettuslainsäädännön mukkaan rahdin
nkuljettaja ei vastaa vvälillisistä ku
uluista,
joita esimeerkiksi kilom
metrikustan
nnukset tai puhelinku
ulut ovat.
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Palaute toiminnastamme
e
Kiitokset
ös kiitoksia.. Tavoitteeenamme on
n tarjota
Onnistuessamme otaamme mielellämme vaastaan myö
n.
erinomaistta palvelua jatkossakin
Jos et ole
e tyytyväin
nen palvelluumme
Kerrothan kokemukssestasi meille voidakseemme kehittää toimin
ntaamme jaa parantaa
palvelutasoamme:



helimitse: 020
0 533 80
009
puh
säh
hköpostitsee: fiqualitycenter@dhl..com

Palvelulupauksemmee mukaisestti annamm e sinulle se
elvityksen:




lähetyksiin liittyvissä jäljittyskyselyisssä 3 työpäivvän kuluesssa
asiaakaspalauttteissa 5 työ
öpäivän kulluessa
korrvausvaatim
muksissa 10
0 työpäivän
n kuluessa

Kiitos, ku
un jaat pallvelukokem
muksesi ja
a odotukse
esi kanssa
amme.

