OPTIONAL SERVICES
DHL Express
Skýring

Innheimta

Viðbótargjald

eða sækja eða afhenda utan vinnutíma Ef þitt fyrirtæki þarf sérstakt farartæki til að láta sækja eða afhenda óvenjulega sendingu eða þarf að láta sækja eða afhenda
vöru utan venjulegs afgreiðslutíma getum við leyst það.

Per sendingu

2,500.00 ISK

Við bjóðum upp á afhendingu á laugardögum í helstu borgum í yfir 70 löndum.

Per sendingu

6,400.00 ISK

Við mælum með þessari alhliða tryggingu fyrir dýrmætar eða persónulegar sendingar til að viðskiptavinir geti verið rólegir ef svo ólíklega vildi til að sending verði fyrir
skaða eða glatist.

Eftir verðmæti
sendingar

1,500.00 ISK eða 1%
verðmæti vöru

Ef verið er að senda dýrmæt gögn eins og vegabréf, umsóknir um vegabréfsáritun eða opinber vottorð er hægt að auka við almenna ábyrgð DHL með þessari
þjónustu. Hún veitir tryggingu og bætur ef um er að ræða tap eða skemmdir.

Per sendingu

900.00 ISK

Ef verið er að senda viðkvæm skjöl eða mjög mikil verðmæti er hægt að fara fram á að DHL fái undirskrift viðtakanda eða fulltrúa hans á afhendingarstað. DHL tryggir
að sendingu sé ekki beint annað eða hún afhent á öðru heimilisfangi en kemur fram á farmbréfi.

Per shipment

700.00 ISK

Heimilisfang búsetu

Viðskiptavinir sem senda varning til heimils eða einkabústaðar geta farið fram á sérstaka afhendingu með því að tilgreina heimilisfang þar sem afhending á að fara
fram sem heimilisfang búsetu. Fyrir slíkar sendingar lætur DHL Express, að fyrra bragði, móttakandann vita um framgang sendingarinnar með tölvupósti eða
smáskilaboðum. Móttakendur geta síðan valið hentugasta afhendingarkostinn á On Demand Delivery-vefsvæðinu.

Per sendingu

500.00 ISK

GoGreen Climate Neutral kolefnisjöfnun

Þessi þjónusta er fyrir viðskiptavini sem þurfa áreiðanlega leið til að reikna út árlega kolefnislosun fyrir sendingar og því næst að jafna losunina með milligöngu
viðurkenndra umhverfisverkefna. Allt ferlið er sannreynt á hverju ári af sjálfstæðri stofnun sem er viðurkennd af Société Générale de Surveillance (SGS).DHL getur
einnig útvegað greinargerðir fyrir annaðhvort mjög vandaða áætlun eða um kolefnisfótspor í smáatriðum.

Per sendingu

15.00 ISK Per sendingu eða
15.00 ISK per kg, ef hærra

Skráður innflytjandi (IOR)

Þessi þjónusta heimilar flutningsaðila að senda tollskylda vöru til móttakanda en gjöld og skattar eru innheimtir hjá þriðja aðila sem er tilnefndur skráður innflytjandi
(IOR). Tollvörureikningur skal sýna reikninga innflytjanda í smáatriðum, til viðbótar við heimilisfang hjá viðtakanda.

Per sendingu

2,500.00 ISK

Breytingar á útgáfu reikninga

Þetta á við þegar viðskiptavinur fer fram á breytingu á skilgreindum reikningsupplýsingum á vörureikningi sem þegar hefur verið gefinn út og skilar sér í endurútgáfu á
vörureikningnum og, ef um er að ræða breytingu á reikningi, að færa gamla reikninginn til tekna og skuldfæra á nýja reikninginn.

Per reikning

4,260.00 ISK

Þessi þjónusta gildir um afhendingu á skjalalausum sendingum en þar sem vörureikningurinn er fjarlægður fyrir afhendingu þá sér viðtakandi ekki andvirði
sendingarinnar.

Per sendingu

750,00 ISK

Að sækja eða afhenda
óvenjulega sendingu
Afhending á laugardögum

Trygging á sendingu

Aukin ábyrgð

Undirskrift

Hlutlaus afhending

Szolgáltatás Neve

