


Aftalen er et tilbud fra foreningen til medlemmerne

DHL Global Forwarding (DGF) tilbyder medlemmer af FORVIN
forsendelse til fordelagtige priser. DGH modtager liste over
FORVIN’s medlemmer (ajourføres).

Medlemmer, som ønsker at benytte aftalen skal oprette en specifik
kundeaftale med DGF og oprettes som bruger i DGF’s onlinesystem
til registrering af forsendelser.

FORVIN holder kontakt med DGF om anvendelsen af aftalen
(omfang, problemer osv.)

Kontaktpersoner er:
DGF: Jeppe Emil Minor Petersen, mobil 20810696, mail
Jeppe.Petersen@dhl.com

FORVIN: Knut Gotfredsen, mobil 40208333, mail kontakt@forvin.dk



Aftalen omfatter prislister (rateskemaer) samt zone-
fortegnelse og almindelige betingelser. Der er 3
transportkategorier: DGF Courier Express (hurtigst), DGF
Courier Economy (lidt langsommere) og DGF Economy XL
(store forsendelser).

Vægten beregnes samlet for alle colli til samme modtager,
f.eks. 2 kasser @ 10 KG = 20 KG.

Eksempel Danmark (zone0): DGF Courier Express Pakker op
til i alt 20 KG (12 flasker) koster knap 71 DKK +
brændstoftillæg (17%) og moms, i alt 104 DKK.

Eksempel Sverige (zone1): DGF Courier Economy Pakker på
20 KG (12 flasker) koster 149 DKK + brændstof og moms, i
alt 216 DKK

Afhentningsgebyr 85 DKK+moms dækker alle pakker samme
dag.



Forsikring tegnes separat i on-line-systemet pr. forsendelse.
Prisen er 150 DKK + moms pr. forsendelse op til 15.000
DKK.

Hvis man ikke tegner separat forsikring, gælder en general
forsikring på ca. 74 DKK pr. KG. En flaske vin vejer ca. 1,5
KG og er derfor dækket for 111 DKK.

Emballage skal være ”forsvarlig”. Det er lidt et skøn, men
hvis man har fornuftig original emballage fra producenten
(glas må f.eks. ikke røre glas) behøver man ikke ompakke til
dyre transport-kasser med flere lag dobblet bølgepap.

Levering til privat- firma- og restaurationsadresser, afhentet
på medlemmets firmaadresse.

NB: Man behøver ikke selv huske raterne. De vises
med de relevante optioner, når forsendelsens data er
indtastet.



Der er en manual til
onlinesystemet på 13
sider, består primært
skærmbilleder.



Systemet danner en label pr. colli,
som klæbes på forsendelsen eller
lægges i en dokument-lomme.
For hver dag dannes et manifest,
dvs. en liste over alle
forsendelser. Der kan DHL’s
chauffør så kvittere på.
Via DHL’s Track&Trace system på
www.dhl.dk kan du og kunden
følge forsendelsen.


