
Prisliste 2017.
Emballering og opmærkning som undtagne mængder.
Klar til forsendelse der skal ikke laves dokumenter.

Ansvars forsikring per sending. 250 kr.
Grundgebyr første UN nummer 310 kr. 
Ekstra UN nummer, per stk.   68 kr.  
Pakning per kolli 1-9 kolli. 600 kr.
Pakning per kolli 10-49 kolli 540 kr.
Pakning per kolli 50 og flere 450 kr.

Check og opmærkning af undtagne mængder.
Klar til forsendelse der skal ikke laves dokumenter.

Ansvars forsikring per sending. 250 kr.
Grundgebyr første UN nummer 310 kr. 
Ekstra UN nummer, per stk.   80 kr.
Check per kolli 1-9 kolli. 160 kr.
Check per kolli 10-49 kolli 144 kr.
Check per kolli 50 og flere 120 kr.

Ikke alle flyselskaber accepterer farligt gods emballeret som undtagne mængder.
********************************************************************************

Emballering og opmærkning til forsendelse som begrænsede mængder.
Se priser for dokumenter længere nede på siden.

Type emballage. Indvendige mål. Udvendige mål. Max. indhold Stk. pris

Lille kasse 44 x 32 x 30 cm. 45 x 33 x 31 cm. 15 kg 480 kr.
Mellem kasse 42 x 35 x 42 cm. 43 x 36 x 44 cm. 20 kg 600 kr.
Stor kasse 80 x 46 x 42 cm 61 x 47 x 44 cm. 25 kg 740 kr.

Check og opmærkning til forsendelse som begrænsede mængder.
Se priser for dokumenter længere nede på siden.

Grundgebyr første UN nummer 310 kr. Ekstra UN nummer 80 kr. per stk.
Check per kolli 1-9 kolli. 120 kr.
Check per kolli 10-49 kolli 108 kr.
Check per kolli 50 og flere   90 kr.

Ikke alle flyselskaber accepterer farligt gods emballeret som begrænsede mængder.



Emballering af farligt gods i UN godkendt kombinations pakning:

Type emballage. Indvendige mål. Udvendige mål. Max. indhold Stk. pris
4GV 7601 28,5 x 28,5 x 36 cm.  30 x 30 x 38 cm.         4 kg. 700 kr.

4GV 7573 40 x 40 x 4o cm. 42 x 42 x 44 cm.     9kg. 830 kr.

4GV 7570 58 x 38 x 30 cm. 60 x 40 x 34 cm. 9 kg. 860 kr.

4GV 7575 58,5 x 49 x 40,5 cm. 60 x 51 x 42 cm. 40 kg. 910 kr.

4GV 7571 78 x 58 x 36 cm. 80 x 60 x 40 cm. 40 kg. 950 kr.

4GV 7572 78 x 58 x 58 cm 80 x 60 x 62 cm. 40 kg.            1115 kr.

Pakning af mere end 10 ens kolli ovenstående priser – 10% Mere end 25 ens kolli – 20%.

Check af emballager.

Grundgebyr første UN nummer 310 kr. Ekstra UN nummer 80 kr. per stk.
Single emballager: 1-9 stk.    72 kr.    10-49 stk.      64 kr. 50 eller flere.    55 kr.

Kombinations emballager: 1-9 stk.   160 kr.   10-49 stk.   144 kr. 50 eller flere.  120 kr.

Priserne er inklusiv opmærkning.

********************************************************************************

Udarbejdelse af transport dokumenter:

1 UN nummer inkl. ansvarsforsikring. 770 kr.
Ekstra linier / UN numre på dokumentet. per ekstra UN nummer    68 kr. 
24 timers vagtnummer            300 kr.

Ekstra ydelser:

Ekspress i almindelig åbningstid.*   515 kr.

Overnight gebyr* 1800 kr.
(Forsendelse modtaget senest kl. 20:00 klar til afgang senest kl. 10:00 næste dag.).

Late night gebyr:* 1300 kr.
(Forsendelse modtaget senest kl. 16:00 klar til afgang senest kl. 20:00 samme dag.).

*kun ved forudgående accept af DGXperts.



Overpack af gods   230 kr.

Konsulentbistand per time (afregnes per påbegyndt ½ time.). 1050 kr.

Kørsel per kilometer  3,53 kr.
Køretid per time   425 kr.

Ekstra gebyr for klasse 7 (radioaktiv sending)   240 kr.

Diverse emballage:

1/1 EUR. palle varmebehandlet.   128 kr.
½  Palle varmebehandlet.   108 kr.

1/1 Pallerammer varmebehandlet.   110 kr.
½  Pallerammer varmebehandlet.     85 kr.

1/1 Låg til EUR. palle.     90 kr.
½  Låg til ½ palle.     60 kr.

1/1 Bund til EUR. palle.     60 kr.
½  Bund til ½ palle.     45 kr.

Surring med PP bånd trækstyrke 120 kg. Minimum salg 2 stk. Per stk.     55 kr.

Priseksempel:

Forsendelse af 3 UN godkendte plast spande med maling, samt pakning af en kasse med hærder.
Overpacket på ½ palle som et forsendelses kolli.

1 UN nummer inkl. ansvarsforsikring.   770 kr.
Ekstra linier / UN numre på dokumentet.        68 kr. 
24 timers vagtnummer   300 kr.
Grundgebyr første UN nummer   310 kr.
Check 3 stk. single emballager  3 x 72 kr.   216 kr.
4GV kasse type 7601   700 kr.
½ Palle   108 kr.
Overpack   230 kr.

Ialt                       2702 kr.

For priser på tomme emballager, farelabels m.m. se vores hjemmeside.
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Ovennævnte priser er ekskl. moms.          Ver. 2017.02.

http://www.DGXperts.dk/

