
Maison Objet 2019

Paris

Vægt

0 0

The General Conditions of the Nordic Association of Freight Forwarders (NSAB 2015) applies to all 

agreements and assignments for transport, freight forwarding, warehousing or other Logistic Services 

entered into or performed by DB Schenker. 

Firmanavn:

Adresse:

By & Postnr:

CVR Nr:

Kontakt Person:

Tlf. Nr:

Email:

Messenavn:

Messeby:

Udstillernavn:

Hal & Stand:

Kontaktperson:

Tlf: nr:

Afhentnings adresse: Åbningstid

Relavante spørgsmål omkring transport til & fra messen

Info til Chauffør:

Email: Til PDF faktura

VælgSkal der anvendes lift ved afhenting?

Hvornår forventes godset klart? 

Refference til udlevering:

Vælg

Vælg

Kan man komme med almindelig eksportlastbil (17m)

Ønskes der separat sikret transport?

Kan godset stables? Vælg

Er der farlig gods, eller nogen anden form for special håndtering ved godset? Vælg

HBLBekrivelseType (pll, krt, crate)Kolli

DB SCHENKERfairs.

På enhver messe. Worldwide.



Godset skal bruges på standen den: Fullgoods ønskes hentet fra:

Godset skal hentes fra standen den: Fullgoods ønskes leveret retur fra:

Godset skal være retur hos os den: Må godset stilles uden kvittering:

Tomgods ønskes hentet fra: Er i tilstede ved levering:

Tomgods ønskes leveret retur den: Er i tilstede ved afhentning:

Deadline for booking 4 jan 2019 Transport pris per palle

Afhentning i Danmark 7-9 jan 2019 op til 5 paller 1985 DKK

Deadline for indlevering (Schenker Terminal) 9 jan 2019 op til 10 paller 1795 DKK

Levering på messen 14 jan 2019 op til 17 paller 1375 DKK

Afhentning fra messen 23 jan 2019

Andre omkostninger

Vælg

Vælg

Vælg

Relavante spørgsmål vedrørende håndtering på messen.

Har I mere gods end ovenstående, eller ønsker I en mere skræddersyet løsning så kontakt os endelig, så 

hjælper vi med et tilbud som opfylder jeres ønsker.                                                                                                      

Med venlig hilsen 

DB Schenker Fairs & Exhibition Danmark.

Fullgoods opgevaring per cbm / kll 595kr.       

Tomgods opbevaring per cbm / kll 395kr.       

Vigtig information

*Prisen per palle inkluderer (120x80x220cm - 500 kgs, 0,4 LDM) *Prisen dækker transport fra Danmark ned til messen, levering til standen, 

afhentning fra standen og transport retur til Danmark.                                                                                                                       *Der er 1 time til 

læsning & losning (2 timer ved Full Loads) , alt ud over afregnes 550 DKK pr påbegyndt time                                                                                                    

*Schenker Danmark kan ikke holdes ansvarlig ved skade eller mangler når godset efterlades på standen uden kvittering, eller ved  læsning uden 

jeres tilstedeværelse på messen, i forbindelse med skade/manko, eller følgeomkostninger grundet forkert læsning                                                                                                                                                                                                  

*Levering til standen/afhentning fra standen er baseret på direkte levering/afhentning med gaffeltruck                                       *Ønskes lager 

opbevaring før og efter messen kan dette tilkøbes. Her får du fuld overvågning, der skal bestilles tid bestemt afhentning/levering.                               

*Priserne er eksklusiv weekend og overtids fee, samt tager vi forbehold for eventuelle tillæg eller service fee                                                                                                                           

*Opbevaring af Tomgods, gælder tomme paller, papkasser etc                                                                                                                                                                         

*Opbevaring af Full Goods, gælder gods, materialer og værktøj                                                                                                                                                        

*Alle andre serviceydelser vil blive faktureret efter den officielle tarif                                                                                                                  * 

Betalingbetingelser: Netto 10 dage (med mindre andet er aftalt)                       

Forsikring, dækker op til Vælg værdi

550kr.       

745kr.       

Administrationsgebyr

Weekend tillæg

Kontakt os: 

Mail: fairs.denmark@dbschenker.com

Telefon: +45 36 86 95 00


