


Aftalen er et tilbud fra DSV til medlemmer af FORVIN (Foreningen
af Danske Vinimportører) om fordelagtige priser for biltransport fra
producenter i EU-lande til Danmark.

Hvert medlem, som ønsker at bruge aftalen, skal registrere sig som
kunde hos DSV og bliver så oprettet i onlinesystemet MyDSV.
Forsendelser kan så bookes og følges i MyDSV.

Medlemmerne kan mod et gebyr få den relevante DSV-
kontaktpersoner til lave bookinger i MyDSV.

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



Aftalen består af følgende materiale:
• Foreningen af Danske Vinimportører SOP(002) Excel-projektmappe

indeholder Samarbejdsaftale, Registrering som kunde, DSV
Sjælland kontaktliste, DSV Jylland & Fyn kontaktliste, Yderligere
information, Diverse DSV information

• Vin priser Sjælland
• Vin priser Jylland & Fyn
• DSV Bottled Wine and Beer Clause
• DSV Vareforsikring 1_pager DK
• DSV Vareforsikring brochure 2019

Vi anbefaler, at medlemmer, som ønsker at benytte aftalen går
materialet igennem, for at sikre forståelsen af aftalen, herunder især
spørgsmål om prisberegning og vareforsikring. Konkrete
tvivlsspørgsmål bør drøftes med DSV, mens generelle spørgsmål kan
rettes til foreningen (mail kontakt@forvin.dk telefon 40208333).



Priserne er all inclusive dog exclusiv Moms. Der kommer altså ingen
ekstra dieseltillæg, motorvejsafgift o.l. oveni.

Læs dog særligt reglerne om lifttillæg.
Lifttillæg er inklusive i raterne for 1-2 paller, men der beregnes tillæg
for 3-10 paller (195 DKK pr. palle). Aftales konkret ved mere end 10

paller. Lift tilbydes ved afhentning og/eller levering - Det er
ordregivers ansvar at meddele DSV dette. Såfremt mindre bil, eller
lift er påkrævet ved afhentning. Vil det medfører en ekstra
omkostning

Full load = en helt trailer er ca. 34 paller.=max. 24 tons

Prislisterne er baseret på lande og zoner. Zonen defineres ved de
første cifre i postnummeret i landet. F.eks. har Montalcino i Toscana
(Italien) postnummer 530XX og ligger dermed i zone 4 i rateblad for
Italien (i Vin priser ….)



For en importør på Sjælland er der følgende priser pr. palle:

Det forstås således:
1 palle koster 1.518 DKK
2 paller koster 1.321 DKK*2=2.642 DKK (palle #2 koster således kun
1.124 DKK ekstra)
3 paller koster 1.029 DKK*3=3.087 DKK (palle #3 koster således kun
445 DKK ekstra)
Osv.

Husk lige at forholde dig til lifttillæg (ved mere end 2 paller)



Et meget vigtig element i aftalen er forsikring. Det betyder
selvfølgelig kun noget hvis der opstår fejl, men det er jo for
sent at tegne forsikring, når skaden er sket. Følgende
fremgår af FORVIN SOP i arket ”Yderligere information”:

Max. vægt pr. palle er 900 kg, svarende til ca. 600 flasker.
100.000 DKK i forsikringssum rækker altså kun til 167 DKK
pr. flaske. Brug derfor kontaktpersonen hos DSV til at drøfte
en evt. højere forsikringssum.
Der gælder særlige betingelser hvis FLASKEPRISEN
overstiger 500 EUR



Transporter bookes i onlinesystemet MyDSV.
Ved tilmelding som kunde i DSV får man brugerID og
password. Her er åbningsskærmen efter logon:

Man trykker på ”Ny booking” og booker forsendelsen. Se
videovejledning til MyDSV her . DSV har desuden personale, som
yder support til kunderne: myDSV
Support Support.MyDSV@dk.dsv.com tlf. 79 29 71 28


