
DHL Freight (Sweden) AB · Telefon 0771-345 345

Kundnamn: -
Adress: -
Postadress:
Kontaktperson: -
Tel: -
E-post: -
Orgnr: -

Avtal med DHL genom medlemskap hos

TMF

Produkt Beskrivning Kundnummer
DHL Service Point Inrikes leverans till privatperson via ombud
DHL Parcel Connect Utrikes leverans till privatperson via ombud, paketstation
DHL Paket Inrikes leverans till företag
DHL Paket Export Utrikes leverans till företag
DHL Pall Inrikes leverans till företag
DHL Stycke Inrikes leverans till företag
DHL Home Delivery Inrikes leverans hem till privatperson
DHL Parti Inrikes leverans till företag
DHL Euroconnect Plus Utrikes leverans till företag knr

Avtalstid och uppsägning

Villkor för transportuppdrag 

Priser och prisjustering

Betalningsvillkor (dagar):

Drivmedelstillägg:

Tillval / tillägg / avgifter

Ansvar

Försäkring

Tillägg och ändringar

Överlåtelse

VILLKOR

Avtalet träder i kraft senast 10 arbetsdagar efter det att DHL mottagit av kunden undertecknat avtal i retur. Avtalet kan när som helst sägas upp av endera 
parten med 30 dagars varsel. 

Part kan när som helst säga upp avtalet till omedelbart upphörande om den andra parten försätts i konkurs, träder i likvidition, ställer inbetalningar, blir 
förmål för företagsrekonstruktion eller i övrigt kan anses vara på obestånd. DHL har dessutom rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om 
kunden är mer än 14 dagar sen med betalning.

Uppsägning ska ske skriftligen.

Vid transportuppdrag gäller i angiven ordning:
  1. Detta avtal
  2. DHL:s vid var tid gällande Produktspecifika uppdragsvillkor
  3. DHL:s vid var tid gällande Allmänna uppdragsvilkor
  4. NSAB 2000
Vid var tid gällande version av DHL:s villkor samt NSAB 2000 finns på DHL:s hemsida (dhl.se)

Priserna är baserade på avtal genom ert medlemskap i branschföreningarn och framgår av specifika prisbilagor. 
DHL har rätt att under gällande avtalsperiod genomföra prisförändringar. Sådana prisförändringar är förhandlade med SÅDENÄS AB som har upphandlat 
detta avtal och ska meddelas kunden minst 30 kalenderdagar innan prisförändringen träder i kraft. Sådant meddelande skickas per e-post eller per brev till 
ovan angivna kontaktuppgifter.
DHL äger dessutom rätt att genomföra prisförändringar då detta påkallats av förhållanden som DHL inte rimligen kunnat förutse och inte heller kunnat råda 
över. Rätten till prisjustering inträder då det förhållande som berättigar DHL till prisjustering inträffar. DHL ska snarast annonsera sådan prisjustering på DHL 
Freights hemsida. (www.dhlfreight.se)

Dina kundnummer:

knr

Detta avtal får inte utan skriftligt medgivande från DHL överlåtas på annan part.

10 dagar (se Allmänna uppdragsvillkor s.2)
Betalning ska vara DHL tillhanda senast (se ovan) dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 2 procent per månad. 

 = DMT , detta tillkommer till alla frakter, varierar månadsvis. Bestämmelser finns på DHL:s hemsida. 

Tillvalspriser och pristillägg framgår i DHL Inrikes tillval, tillägg och avgifter som finns tillgänglig på www.dhlfreight.se 

DHL:s ansvar under detta avtal är begränsat (se ovan nämnda villkor för transportuppdrag). DHL ansvarar ej för konsekvensskador, indirekta förluster, 
tredjemansskador eller andra liknande skador eller förluster.

Försäkring ingår ej. DHL kan dock efter särskild överenskommelse erbjuda varuförsäkring, se Tillval och Tillägg

Tillägg och ändringar till detta avtal ska vara skriftliga och ske med hänvisning till detta avtal för att vara giltiga.


