
TILLVAL DHL PAKET DHL PAKET 
EXPORT DHL PALL DHL STYCKE DHL PARTI DHL SERVICE 

POINT
DHL PARCEL 

CONNECT
DHL HOME 
DELIVERY KOMMENTAR

Annan fraktbetalare 18 kr/snd 18 kr/snd 60 kr/snd 60 kr/snd 60 kr/snd 18 kr/snd 18 kr/snd 60 kr/snd
Avhämtas terminal 95 kr/snd - 125 kr/snd 125 kr/snd - - - 125 kr/snd
Avisering 95 kr/snd - 125 kr/snd 125 kr/snd 125 kr/snd Ingår - Ingår
Bakgavellift lastning/ lossning

1 000 - 3 900 kg - - - - Kostnadsfritt - - -
3 901 - 14 040 kg - - - - 130 kr/pall - - -

14 041 - 21 600 kg - - - - 3 340 kr/snd - - -
21 601 - 28 800 kg - - - - 4 510 kr/snd - - -
28 801 - 33 600 kg - - - - 6 550 kr/snd - - -
33 601 - 37 440 kg - - - - 7 330 kr/snd - - - 1 pall = 780 kg fraktdragande vikt.

Bortforsling av gammal vara - - - - - - - 295 kr/snd
Brevavisering - - - - - 25 kr/snd - -
Dubbelbemanning

- - - - - - - 350 kr/snd 
Måste kombineras med in-/utbärning från 
eller till anvisad plats.

Extra bemanning
Vardagar 8-17 275 kr* - 275 kr* 275 kr* 275 kr* - - -

Lägsta debitering vardagar 1 400 kr - 1 400 kr 1 400 kr 1 400 kr - - -
Lördagar, söndagar samt helgdagar 440 kr* - 440 kr* 440kr* 440 kr* - - -
Lägsta debitering lör/ sön/ helgdag 2 645 kr - 2 645 kr 2 645 kr 2 645 kr - - -

Förtullning - DHL Paket Export

Tullhantering Standard/Fullservice (023)

Samförtullning

-

-

180 kr / 265 kr

Ja, separat avtal

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

För sändningar till Norge debiteras 
avsändaren för Tullhantering Export samt 
Importförtullning (combiterm 023 
motsvarande DDP exkl tull och moms). Pris 
per sändning

Förtullning - DHL Parcel Connect

Tullhantering Standard / Fullservice (022)

Samförtullning

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60 kr / 90 kr

Ja, separat avtal

-

-

För sändningar till Norge debiteras 
avsändaren för Tullhantering Export 
(combiterm 022 motsvarande DAP, DAT, 
CPT, CIP). Pris per sändning. 

Garantitjänster
G7 510 kr/snd - 650 kr/snd 650 kr/snd - - - - Leverans innan specifik tid.

G10 330 kr/snd - 475 kr/snd 475 kr/snd - - - -
G12 165 kr/snd - 395 kr/snd 395 kr/snd - - - -

Helgkörning - - - - enl. ök. - - -
Hämtning och terminalhantering av partigods

1 000-2 999 kg - - - - 362 kr/ton - - -
3 000 kg-4 999 kg - - - - 217 kr/ton - - -

5 000 kg-20 999 kg - - - - 155 kr/ton - - -
> 21 000 kg - - - - 91 kr/ton - - -

Inbärning
Halvpall - - 125 kr/pall - - - - -
Helpall - - 250 kr/pall - - - - -

1-25 kg - - - 90 kr/snd - - - -
26-150 kg - - - 150 kr/snd - - - -

151-299 kg - - - 250 kr/snd - - - -
300-999 kg - - - 350 kr/snd - - - -

1 000-2 500 kg - - - 550 kr/snd - - - -

PRISLISTA TILLVAL
Gäller från och med: 2018-11-01

* Per man & påbörjad 30-min. period ink. resa

DHL levererar kollin med en
verklig vikt som inte överstiger
25 kg vidare från fordonet
in i fastighet, exempelvis in
på kontor, till bostad eller direkt
till butikslokal i galleria.

OBS! G7 innebär leverans innan 07.30.                                                               



TILLVAL DHL PAKET DHL PAKET 
EXPORT DHL PALL DHL STYCKE DHL PARTI DHL SERVICE 

POINT
DHL PARCEL 

CONNECT
DHL HOME 
DELIVERY KOMMENTAR

PRISLISTA TILLVAL
Gäller från och med: 2018-11-01

Inbärning paket
1-25 kg 90 kr/snd - - - - - - -

26-150 kg 150 kr/snd - - - - - - -
Inbärning till anvisad plats

1-25 kg - - - - - - - 145 kr/snd
26-150 kg - - - - - - - 295 kr/snd

151-299 kg - - - - - - - 425 kr/snd
300-999 kg - - - - - - - 575 kr/snd

1 000-2 500 kg - - - - - - - 850 kr/snd
Kvällskörning

Kvällskörning - - - - - - - 150 kr/snd
Kvällskörning zon B - - - - - - - 750 kr/snd
Kvällskörning zon C - - - - - - - 1 200 kr/snd
Kvällskörning zon D - - - - - - - 2 000 kr/snd
Kvällskörning zon E - - - - - - - 3 500 kr/snd

Lastning och lossning icke ordinarie arbetstid
Vardagar 240 kr - 240 kr 240 kr 240 kr - - -

Lägsta debitering vardagar 1 425 kr - 1 425 kr 1 425 kr 1 425 kr - - -
Lördag/ söndag/ helgdagar 365 kr - 365 kr 365 kr 365 kr - - -

Lägsta debitering lör/ sön/ helgdag 2 195 kr - 2 195 kr 2 195 kr 2 195 kr - - -
Leverans utan kvittens

Kostnadsfritt - Kostnadsfritt Kostnadsfritt Kostnadsfritt - - -
Leveransbesked

49 kr/snd - 49 kr/snd 49 kr/snd 49 kr/snd - - 0 kr Förare ringer 15-30 min innan leverans.
Leveransbevakning

2,50 kr/sms/ e-
post

2,50 kr/sms/ e-
post

2,50 kr/sms/ e-
post

2,50 kr/sms/ e-
post -

2,50 kr/sms/ e-
post

- 2,50 kr/sms/ e-
post Max 10 kr/ sändning.

Leveransbevis (POD) 70 kr/snd 110 kr/ snd 70 kr/snd 70 kr/snd 70 kr/snd 70 kr/snd 110 kr/ snd 70 kr/snd 
Lossnings- och lastningshjälpmedel - - - - enligt ök. - - -
Miljöfrakt 5 kr/snd 5 kr/snd 49 kr/snd 49 kr/snd 40 öre/tonkm 5 kr/snd 5 kr/snd 49 kr/snd
Mottagarbetald frakt

39 kr/snd - 65 kr/snd 65 kr/snd 65 kr/snd - -
Pallöverföringssystem (PÖS)

- - 22 kr/ lastad pall 22 kr/ lastad pall 22 kr/ lastad pall - - -

Eller 6,5% på debiterat fraktbelopp.  
Tillvalskostnaden debiteras alltid 
fraktbetalaren.

Tidsbestämd lastning eller lossning
Sverige exkl Stockholm

07.00-08.59 - - - - 1295 kr/snd - - -
09.00-10.59 - - - - 995 kr/snd - - -
11.00-12.59 - - - - 1195 kr/snd - - -
13.00-14.59 - - - - 2495/ kr snd - - -
15.00-17.59 - - - - Kundunik - - -

Priserna gäller inom en tremilsradie från 
centralort. Ligger lossningen/lastning utanför 
denna radie kontaktar vårt trafikkontor er och 
bekräftar tid och pris. 

Per man & påbörjad 30-min. period.



TILLVAL DHL PAKET DHL PAKET 
EXPORT DHL PALL DHL STYCKE DHL PARTI DHL SERVICE 

POINT
DHL PARCEL 

CONNECT
DHL HOME 
DELIVERY KOMMENTAR

PRISLISTA TILLVAL
Gäller från och med: 2018-11-01

Tidsbestämd lastning eller lossning         
Stockholm                                                                          

07.00-08.59 - - - - 1695 kr/snd - - -
09.00-10.59 - - - - 1195 kr/snd - - -
11.00-12.59 - - - - 1895 kr/snd - - -
13.00-14.59 - - - - 2995 kr/snd - - -

15.00-17.59 - - - - Kundunik - - -
Utbärning från anvisad plats                                                                 

1-25 kg - - - - - - - 145 kr/snd
26-150 kg - - - - - - - 295 kr/snd

151-299 kg - - - - - - - 425 kr/snd
300-999 kg - - - - - - - 575 kr/snd

1 000-2 500 kg - - - - - - - 850 kr/snd
Varuefterkrav

Max 9 999 kr - - - - - 85 kr/snd - -
1-5 000 kr 143 kr/snd - 258 kr/snd 258 kr/snd - - - -

5 001-20 000 kr 143 kr/snd - 385 kr/snd 385 kr/snd - - - -
20 001-99 999 kr 143 kr/snd - 550 kr/snd 550 kr/snd - - - -

Varuförsäkring

Ja* Ja* Ja* Ja* Ja* Ja* Ja* Ja*

 * För DHL Paket Export och DHL Euroconnect 
och DHL Freight Eurpiad läs mer på  
www.logistics.dhl. Övriga produkter se broschyr 
Tillval, tillägg och avgifter på www.logistics.dhl.   

Återtag av transportemballage - - - - - - - 195 kr/snd Inkluderar ej produktemballage.

Baseras på sändningens
fraktdragande vikt.

Priserna gäller inom en tremilsradie från 
centralort. Ligger lossningen/lastning utanför 
denna radie kontaktar vårt trafikkontor er och 
bekräftar tid och pris.



TILLÄGG/ GEOGRAFISKA DHL PAKET DHL PAKET 
EXPORT  DHL PALL DHL STYCKE DHL PARTI DHL SERVICE 

POINT
DHL PARCEL 

CONNECT 
DHL HOME 
DELIVERY KOMMENTAR

Gotlandstillägg

- - 36,5% 36,5% 36,5% - - 36,5%

För transporter till/från Gotland sker ett 
pristillägg med 36,5% på nettofrakten och på 
ev tillägg för Mottagarfrakt, Termo.

Orttillägg
Klass 1 31 kr/snd - 229 kr/snd 229 kr/snd 485 kr/snd - - 252 kr/snd
Klass 2 31 kr/snd - 358 kr/snd 358 kr/snd 792 kr/snd - - 394 kr/snd
Klass 3 31 kr/snd - 469 kr/snd 469 kr/snd 999 kr/snd - - 516 kr/snd

Returförtullning 
- 240 kr/snd - - - - 240 kr/snd -

Olevererbar sändning i retur till avsändaren 
från tullpliktigt land

Storstadstillägg                            
 Storstadstillägg Stockholm 13 kr/snd - 59 kr/snd - - - - -

1-999 kg - - - 59 kr/snd - - - 65 kr/snd
1 000-9 999 kg - - - 165 kr/snd 171 kr/snd - - 182 kr/snd

10 000-20 999 kg - - - - 295 kr/snd - - -
21 000-27 999 kg - - - - 399 kr/snd - - -

> 28 000 kg - - - - 492 kr/snd - - -
Storstadstillägg Göteborg 6 kr/ snd - 15 kr/ snd 15 kr/ snd - - - 18 kr/snd

1 000-9 999 kg - - - - 23 kr/ snd - - -
10 000-20 999 kg - - - - 39 kr/ snd - - -

>21 000 kg - - - - 60 kr/snd - - -
Svalbard

- 275 kr/kolli - - - - 275 kr/kolli -
För transporter till Svalbard och 
Jan Mayen (Norge). Postnr 9170-9179

Pristillägg sker för transport till vissa orter. 
Vilka orter som omfattas av tillägget finns 
tillgängliga på www.logistics.dhl. 

PRISLISTA TILLÄGG
Gäller från och med: 2018-11-01

Detta tillägg gäller för transporter till mottagare 
i Stockholmsområdet (pnr 10- 19) och i 
Göteborgsområdet (pnr 40-44). Fullständig 
lista finns på  www.logistics.dhl. 



TILLÄGG/ GEOGRAFISKA DHL PAKET DHL PAKET 
EXPORT  DHL PALL DHL STYCKE DHL PARTI DHL SERVICE 

POINT
DHL PARCEL 

CONNECT 
DHL HOME 
DELIVERY KOMMENTAR

PRISLISTA TILLÄGG
Gäller från och med: 2018-11-01

Drivmedelstillägg *Se aktuella dokument på  www.logistics.dhl. 
Farligt gods

Halvpall/helpall - - 357 kr/snd - - - - -
1-99 kg - - - 240 kr/snd - - - -

100-999 kg - - - 357 kr/snd - - - -
> 1 000 kg - - - 450 kr/snd 450 kr/snd - - -

Farligt gods i begränsad mängd

Kostnadsfritt 35 kr /snd Kostnadsfritt Kostnadsfritt Kostnadsfritt 35 kr /snd 35 kr /snd -

För sändning med Farligt
gods i begränsad mängd tillkommer ett tillägg 
för ServicePoint, Parcel Connect och Paket 
Export.
Postnummer som är undantagna (DK, NO) 
finns publicerade på www.logistics.dhl 

Kapacitetstillägg

- - - - 1,40% - - -

För transporter med en minsta 
fraktberäkningsvikt av 1000 kg sker ett 
kapacitetstillägg med 1,40% beräknat på 
nettofrakten.

Kollitillägg

14 kr/kolli 26 kr/kolli - - - - - -

Tillägg för flerkollisändningar, från och med 
sjätte kollit.

Skrymmande (längd över 120 cm) 49 kr/kolli 160 kr/kolli
Paket vars längd överstiger 120 cm, men inte 
mer än maximått för tjänsten.

Säsongstillägg

- - - - 3,2%* - - -

För transporter inom Sverige med en minsta 
frakt-beräkningsvikt av   1000 kg sker ett 
säsongstillägg med 3.2% beräknat på 
nettofrakten. Tillägget tas ut april-juni och 
september-november.

Temperaturkontrollerad transport (termo)

Termo värme ”frostfritt”
Termo kyla +2 till +8 grader

-
-

-
-

25%
-

25%
-

25%
25%

-
-

-
-

-
-

Valutatillägg (VLT)
Internationella paket

-

VLT-DKK 
(Danmark)

VLT-NOK (Norge)
VLT-EUR (övriga 

länder) - - - -
VLT-EUR 

(samtliga länder) -

Gäller fr o m den 1/11 2018. Uppdateras 
månadsvis och publiceras på 
www.logistics.dhl. Tillägget är % på 
fraktpriset.

För termperaturkontrollerad transport 
tillkommer ett tillägg. För Termo Kyla gäller 
minsta fraktgrundande vikt 1 000 kg/ sändning 
och dessa sändningar hanteras alltid i enlighet 
med DHL PARTI.

För transporter med Farligt gods tillkommer ett 
tillägg.



AVGIFTER DHL PAKET DHL PAKET 
EXPORT DHL PALL DHL STYCKE DHL PARTI DHL SERVICE 

POINT
DHL PARCEL 

CONNECT 
DHL HOME 
DELIVERY KOMMENTAR

Bokningsavvikelse
250 kr/tillfälle 250 kr/tillfälle 250 kr/tillfälle 250 kr/tillfälle Se villkor * 250 kr/tillfälle 250 kr/tillfälle 250 kr/tillfälle

Vid de tillfällen då gods saknas vid tillfället för 
upphämtning.

Ej uthämtad sändning

59 kr - - - - 59 kr - -

För paket som ej hämtats ut hos ett Service 
Point-ombud inom 14 dagar. 
Retrufraktkostnad tillkommer för Parcel 
Connect.

Faktureringsavgift
105 kr/faktura 105 kr/faktura 105 kr/faktura 105 kr/faktura 105 kr/faktura 105 kr/faktura 105 kr/faktura 105 kr/faktura

Vid de tillfällen då faktura inte skickas 
elektroniskt via e-post (pdf) eller EDI.

Felaktig kollimärkning
105 kr/kolli 105 kr/kolli 105 kr/kolli 105 kr/kolli - 105 kr/kolli 105 kr/kolli 105 kr/kolli

Komplettering/ändring av obligatoriska 
uppgifter eller ej läsbar streckkod.

Felaktig sändningsuppgift

170 kr/snd 170 kr/snd 170 kr/snd 170 kr/snd 170 kr/snd 170 kr/snd 170 kr/snd 170 kr/snd

Komplettering/ändring el avsaknad av 
obligatoriska sändningsuppgifter,
t.ex. felaktig kollimärkning/adressetikett/ 
sändningsuppgift, boxadress.

Leveranshinder

100 kr/snd 100 kr/snd 225 kr/snd 225 kr/ snd 495 kr/snd - - 255 kr/snd

Vid de tillfällen då vi inte kan leverera 
sändningen beroende på att mottagaren inte 
varit anträffbar på angiven leveransadress 
eller på annat sätt inte vill eller kan ta emot 
godset.

Leverans till privatperson
30 kr/ snd - 125 kr/snd 125 kr/snd 750 kr/snd - - -

Vid leverans till privatperson tillkommer även 
kostnad för obligatorisk avisering

Manuell registrering av fraktsedel
125 kr/snd 125 kr/snd 125 kr/snd 125 kr/snd 125 kr/snd 125 kr/snd 125 kr/snd 125 kr/snd

Vid de tillfällen då sändningsinformation ej 
överförs elektroniskt. Pris per sändning.

PRISLISTA AVGIFTER
Gäller från och med: 2018-11-01



AVGIFTER DHL PAKET DHL PAKET 
EXPORT DHL PALL DHL STYCKE DHL PARTI DHL SERVICE 

POINT
DHL PARCEL 

CONNECT 
DHL HOME 
DELIVERY KOMMENTAR

PRISLISTA AVGIFTER
Gäller från och med: 2018-11-01

Ny utkörning enligt ö.k - enligt ö.k enligt ö.k - - - enligt ö.k
1 000- 2 999 kg - - - - 360 kr/ ton - - -
3 000-5 999 kg - - - - 295 kr/ ton - - -

>6 000 kg - - - - 230 kr/ ton - - -

Outlöst gods
1-25 kg 65 kr/ snd - 65 kr/ snd 65 kr/ snd - - - 65 kr/ snd

26-500 kg 150 kr/ snd - 150 kr/ snd 150 kr/ snd - - - 150 kr/ snd
501-2 500 kg 400 kr/ snd - 400 kr/ snd 400 kr/ snd 400 kr/ snd - - 400 kr/ snd

> 2 500 kg - - - - 635 kr/ snd* - - -

Utanför produktspecifikation

160 kr/ snd 225 kr/snd 415 kr/ snd 415 kr/ snd - 160 kr/ snd 160 kr/ snd 415 kr/ snd

För sändning och/eller enskilt kolli
som avviker från tillåtna mått och/ellervikter, 
alternativt paket med emballagesom ej 
medger maskinell sortering, tillkommer en 
avgift.

Väntetid och extra lastnings- och lossningstid

465 kr ej fast pris 465 kr 465 kr 465 kr - - 465 kr

Överskrids den tid som enligt DHL 
Produktspecifika uppdragsvillkor gäller från 
det att fordonet ställts till avsändarens/ 
mottagarens förfogande tas en extra avgift ut. 
Pris per påbörjad 30 min-period.

Ändring av transportuppdrag (ÄFF)

195 kr/snd 195 kr/snd 195 kr/snd 195 kr/snd 195 kr/snd 195 kr/snd 195 kr/snd 195 kr/snd 

Vid tillfällen då fraktbetalaren förändrar 
transportuppdraget efter dess start, när en 
sändning ej kan levereras enligt uppdrag eller 
när fraktbetalaren vill korrigera en fakturerad 
sändning.

I samband med återtag av gods vid 
leveranshinder kan ny utkörning begäras. DHL 
PARTI - DMT, Storstads- & Ortstillägg 
tillkommer.

För sändning som efter avisering ligger kvar 
på terminalen, t ex för att mottagaren inte tar 
emot godset, tillkommer en avgift per 
sändning och kalenderdag från och med fjärde 
dagen från det att godset aviserats. Avgiften 
baseras på sändningens fraktdragande vikt. 
Pris per sändning och kalenderdag. *(Lägsta 
pris).



TILLVAL IMPORT EXPORT PRODUKT

Extra lastnings- eller lossningsställe för partigods (PTL) Ja Ja DHL Euroconnect

Farligt gods* Enligt nedan taxa* Enligt nedan taxa* DHL Euroconnect 

FDD Fixed Delivery Day / Beställd Leveransdag (LTL) 275 kr 275 kr DHL Euroconnect

Kringtjänster terminal 500 kr 500 kr DHL Euroconnect
Lastning och lossning icke ordinarie arbetstid 490 kr 490 kr DHL Euroconnect

POD (Proof of Delivery) 200 kr 200 kr DHL Euroconnect/DHL Eurapid

Pre 12 395 kr 395 kr DHL Eurapid 

Tidsbestämd lastning eller lossning för partigods Ja Ja DHL Euroconnect

Megatrailer 1 100 kr 1 100 kr DHL Euroconnect

Termotransport Ja, kan förekomma i specifika 
regioner

Ja, kan förekomma i specifika 
regioner DHL Euroconnect

Trailerhyra 350 kr 350 kr DHL Euroconnect

Varuförsäkring från 75 kr från 75 kr DHL Euroconnect/DHL Eurapid

Gäller PTL. Sker enligt överenskommelse, kontakta DHL Kundservice.

PRISLISTA TILLVAL DHL FREIGHT EUROCONNECT* OCH DHL FREIGHT EURAPID,                                                                                         
*inkl. även Euroconnect plus och Nordisk pall
Gäller från och med 2018-11-01

KOMMENTAR

Avisering 150 kr 150 kr DHL Euroconnect

Avisering till mottagare. Vid EDI bokning i TA system följ instruktioner ang kontaktinformation. Andra fall 
kontakta kundtjänst innan första bokning för mer information och instruktion. För stycke (LTL) enl. Ledtidstabell 
(LTC) + 1 dag.
Krävs alltid för leverans till privatadress och fylls i vid bokning av Tillval. Ange kontaktinformation på 
leveransinstruktion/hämtningsinstruktion.

Bakgavellift för partigods (PTL, FTL) Ja, min 500 kr Ja, min. 500 kr DHL Euroconnect

Gäller PTL/FTL. Efter bokat tillval återkommer vår trafikstyrning med frågor och därefter med en bekräftelse och 
slutligt pris om bakgavellift är genomförbar. Avser antingen lastning och/eller lossning. Om last- och losskaj 
saknas måste bakgavellift bokas av beställare. OBS maxvikt/kli 800 kg. Bokas vid bokningstillfället av sändning. 
Kostnader som uppstår pga felaktig eller avsaknad av info debiteras oavkortat såsom frakt, extrabilar, lagring, 
avisering m.m.

Neutralisering 250 kr 250 kr DHL Euroconnect 

Pris på förfrågan, dock deb. alltid min. 250 SEK.

Vi ersätter transportetikett med DHL som avsändare. Gäller styckegods (max 1 500 kg och 15 kolli per 
sändning). Beställning via DHL Kundservice. 

Enligt separat taxa. Mer information samt prislista finns på www.logistics.dhl.

Vi hanterar sändningar som helt eller delvis omfattas av ADR-S/ADR/ RID/IMDG-koden på av avsändaren 
angivet säkert och lagenligt sätt. Informera oss vid bokningstillfället om godsslag/hanteringskrav. Bokningen 
bekräftas av oss. Ordinarie ledtidstabell gäller inte.

Beställd leveransdag med min.+ 1 dag till max. + 5 dagar utöver ordinare Lead Time Calculator (LTC) via 
www.logistics.dhl. Gäller endast LTL, terminalhanterat gods. 

Per timme, kontakta DHL Kundservice.
Enligt överenskommelse, kontakta DHL Kundservice.

Gäller PTL och offereras vid förfrågan om möjlighet finns. Trafikstyrning/kundservice kontaktar för vidare 
information.

POD för LTL kan i vissa fall beställas via DHL Active Tracing kostnadsfritt eller via DHL Kundservice, gäller 
LTL/PTL/FTL och deb. enl. prislista. IOD (Information Of Delivery) erhålles kostnadsfritt via DHL Active Tracing.

Gäller endast Eurapid! Leverans före kl. 12:00. Transport följer LTC, antal transportdagar.

Gäller PTL. Efter bokat tillval återkommer vår trafikstyrning med frågor och därefter med en  bekräftelse och pris 
om tidslossning är genomförbar.  Min. belopp 500 SEK.
Avser antingen lastning och/eller lossning.

Gäller endast partigods och hellaster för godshöjder 2,65-3,00 m. Bokas via DHL kundservice.

Per dag. Kostnad för eventuell extra körning kan tillkomma.



TILLVAL IMPORT EXPORT PRODUKT

PRISLISTA TILLVAL DHL FREIGHT EUROCONNECT* OCH DHL FREIGHT EURAPID,                                                                                         
*inkl. även Euroconnect plus och Nordisk pall
Gäller från och med 2018-11-01

KOMMENTAR

TULLRELATERADE TILLVAL IMPORT EXPORT PRODUKT

Betalningsförmedling 3% min 400 kr 10% min 400 kr DHL Euroconnect/DHL Eurapid
Importförtullning Norge, export - 320 NOK DHL Euroconnect/DHL Eurapid

Importförtullning i utlandet, export övriga länder - Ja DHL Euroconnect/DHL Eurapid
Import- eller Exportklarering 275 kr 275 kr DHL Euroconnect/DHL Eurapid
Intrastat 80 kr 80 kr
Extra statnummer 30 kr 30 kr

Samförtullning NO - Ja
DHL Euroconnect/DHL Eurapid

Steg 1-deklaration 275 kr -
DHL Euroconnect/DHL Eurapid

Stämpling ursprungscertifikat - 600 kr
DHL Euroconnect/DHL Eurapid

Transitering - 550 kr + 3% DHL Euroconnect/DHL Eurapid
Transitering avslut 400 kr - DHL Euroconnect/DHL Eurapid
Tulldeklaration, inklusive ett statnummer 350 kr 280 kr
Extra statnummer 50 kr 50 kr

TIR-carnet 400 kr 800 kr
DHL Euroconnect/DHL Eurapid

* TILLÄGG FARLIGT GODS PER LAND 1-149 kg 150-2499 kg 2 500 - 9 999 kg PRODUKT
NO 575 kr 795 kr 875 kr DHL Euroconnect
DK, FI*, DE, BE-NE-LUX, FR, ES, PT, CH, AT, IT, GB, IE 910 kr 1 295 kr 1 560 kr DHL Euroconnect
EE, LV, LT, PL, CZ, SK, HU, SI, HR, CS, RO, BG, MK, BA 1 090 kr 1 575 kr 1 830 kr DHL Euroconnect
GR, TR * 2 375 kr 2 775 kr 3 125 kr DHL Euroconnect
RU 3 500 kr 3 500 kr 3 500 kr DHL Euroconnect
Priserna i SEK/ sändning. Transport av farligt gods i klasserna 1, 5:2, 6:2 och 7 transporteras endast efter särskild överenskommelse.

AVGIFT SVINESUNDSBRON NO 1 - 499 kg 500 - 999 kg 1 000 - 2 499 kg 2 500 - 4 999 kg 5 000 - 9 999 kg PRODUKT
6 kr 8 kr 10 kr 17 kr 28 kr

10 000 - 14 999 kg 15 000 -19 999 kg  20 000 - 21 999 kg > 22 000 kg 
55 kr 83 kr 110 kr 121 kr

3 350 kr
3 500 kr

*FI via Haparanda sker enligt särskild överenskommelse.

KOMMENTAR

Per faktura inklusive ett statistiskt nummer.
Statnummer per faktura utöver ett.

Speciellt upplägg för mantel+spridningslösningar. Kräver separat avtal med Gerlach inkl fullmakt.
Mer information på dhlfreight.se

Vi ombesörjer att Tullverket stämplar certifikat avseende ursprung.

 g  pp  ,     g , 
minimum 400 kr.
Vid lev.villkor 023.

Avslut (Import) eller Uppstart (Export) av TIR-Carnet (exkl. Carnetkostnad)

Importförtullning Schweiz, export - enligt stafflad prislista DHL Euroconnect/DHL Eurapid Vid lev.villkor 023. 1-10 kg = 35 CHF, 11-20 kg = 40 CHF, 21-50 kg = 50 CHF, 51-100 kg = 55 CHF, 101-250 kg 
= 60 CHF, 251-500 kg = 65 CHF,  över 500 kg = 70 CHF

Pris per sändning* DHL Euroconnect

*Från Sverige postnummer SE-20000–SE-57999 till Norge Postnummer NO-0000-NO-6999

Vid lev.villkor 023. Varierar från land till land. Kontakta DHL Kundservice.
Klarering/administration av tull-ID lämnat av annan operatör.

DHL Euroconnect/DHL Eurapid

Förenklad tulldeklaration  

DHL Euroconnect/DHL Eurapid Komplett tulldeklaration inklusive ett statistiskt nummer.

Utfärdande av transiteringsdokument. Procentangivelsen avser referensbeloppet

10 000 kg
1 050 kr
2 155 kr
2 300 kr



TILLÄGG EXPORT PRODUKT

Administrationsavgift 55 kr DHL Euroconnect/DHL Eurapid 
Bokningsavvikelse 
Styckegods (LTL)

min 250 kr DHL Euroconnect/DHL Eurapid 

Partigods (PTL) och Full Truck Load (FTL)

Ja DHL Euroconnect 

Bomkörning
Styckegods (LTL)

Ja DHL Euroconnect/DHL Eurapid 

Partigods (PTL) och Full Truck Load (FTL)

Ja DHL Euroconnect 

Drivmedelstillägg Ja DHL Euroconnect/DHL Eurapid 
Faktureringsavgift

105 kr DHL Euroconnect/DHL Eurapid 

Felaktig sändningsuppgift 170 kr DHL Euroconnect/DHL Eurapid 

Finsk hamnavgift (finsk varuavgift)
0,34 € DHL Euroconnect/DHL Eurapid 

Färjetillägg

3,75 kr DHL Euroconnect/DHL Eurapid 

Kapacitetstillägg
xx öre / kg DHL Euroconnect/DHL Eurapid

Kollitillägg Styckegods 48 kr DHL Euroconnect/DHL Eurapid 

Leverans till privatperson Ja DHL Euroconnect 

PRISLISTA TILLÄGG DHL FREIGHT EUROCONNECT* OCH DHL FREIGHT EURAPID,                                                                
*inkl. även Euroconnect plus och Nordisk pall
Gäller från och med 2018-11-01

IMPORT KOMMENTAR

55 kr Avgift per sändning.

min 250 kr Kostnad för avbokning efter bokningsstopp.

Ja

Kostnad för avbokning efter bokningsstopp. För PTL är tillägget för avbokning 80% av 
offertpriset. Om ingen offert föreligger görs avstämning med trafikpaneringen. 
(Grundavgift och operationella avgifter kan tillkomma).

Kostnad för bomkörning stycke (LTL) är 100% av offertpriset.
Ja

Ja

Kostand för bomkörning av PTL och FTL är 100 % av offertpriset. Om ingen offert 
föreligger görs avstämning med trafikpaneringen. (Grundavgift och operationella 
avgifter kan tillkomma).

Ja Se aktuellt dokument på dhl.se. Uppdateras månadsvis.

105 kr
Faktureringsavgift per faktura. Tas ej ut vid EDI eller PDF-faktura. Specifikation kring 
EDI-faktura samt beställning av Pdf-faktura via www.logistics.dhl

170 kr Vid EDI överföring reg. felaktig indata ex. adress, kolliantal, vikt, volym, märkning, 
adress och kundnr.

0,34 €
Per 100 kg verklig vikt, minimum 3,36 € /sändning.

3,75 kr Per 100 kg, min 5 kr, max 875 kr/ sändning. Gäller Tyskland, BE-NE-LUX, Frankrike, 
Spanien, Portugal, Schweiz och Italien.

xx öre / kg
Tillägg för kapacitetsbrist baserat på öre / kg, se prislista land och riktning/information 
på www.logistics.dhl under prisbilagor. Min. avgift 18 kr/sändning.

48 kr Tillägg för extra kolli utöver 15 st. Avser löslastade kolli (ej pallar) samt sändningsvikt 
     

125 kr + (150 kr)

Om leverans till privatperson förbehåller sig DHL Freight rätten att debitera tillägg per 
sändning.  För PTL och FTL måste avstämning ske före transport via Kundtjänst. 
Leverans förutsätter tillgänglighet och möjlighet för transportmedel. Viktigt att 
avstämning om behov av bakgavellift, deb. seperat. För export kan kostnad för 
avisering och extra utkörning tillkomma, för import tillkommer tillval Avisering (150 kr i 
kostnadsrutan). (Ange kontaktinformation i fälten för Mottagare/Leveransadress och 
hämtningsinstruktion).



TILLÄGG EXPORT PRODUKT

PRISLISTA TILLÄGG DHL FREIGHT EUROCONNECT* OCH DHL FREIGHT EURAPID,                                                                
*inkl. även Euroconnect plus och Nordisk pall
Gäller från och med 2018-11-01

IMPORT KOMMENTAR

Leveranshinder (mottagaren kan ej ta emot godset)

Styckegods (LTL)
 min 250 kr DHL Euroconnect/DHL Eurapid 

Partigods (PTL) och Full Truck Load (FTL)
min 495 kr DHL Euroconnect

Manuell registrering av sändning 125 kr DHL Euroconnect/DHL Eurapid 

Marpol (Svaveldirektiv) Ja DHL Euroconnect/DHL Eurapid 

Positioneringstillägg Ja DHL Euroconnect

Speditionsarvode (tidigare In- eller utförselarvorde EU-land) 205 kr DHL Euroconnect/DHL Eurapid 
Storstadstillägg 

Stockholm
1-999 kg

1 000 - 9 999 kg
10 000 - 20 999 kg
21 000 - 27 999 kg

>28 000 kg
Göteborg

1-2 500
2 501 - 9999 kg

10 000 - 20 999 kg
> 21 000 kg

Trängselskatt London nedan postnr

EC1-EC4, WC1 - WC2, W1, SW1, SE1 - SE 11

London 0 - 20 999 kg

London > 21 000 kg

Terminalhyra Ja DHL Euroconnect/DHL Eurapid 
UK hamnskatt

15 kr / 90 kr DHL Euroconnect/DHL Eurapid 

Utanför Produkt Specifikation
Ja DHL Euroconnect/DHL Eurapid 

Valutatillägg

Ja DHL Euroconnect/DHL Eurapid 

Extra kostnader för teminalhantering, trailerhyra samt extra utkörning till mottagaren 
debiteras oavkortat. 

min 250 kr
Extra kostnader för teminalhantering, trailerhyra samt extra utkörning till mottagaren 
debiteras oavkortat. 

min 495 kr
Extra kostnader för teminalhantering, trailerhyra samt extra utkörning till mottagaren 
debiteras oavkortat. 

125 kr Tillkommer då sändning (bokning) ej erhållits via EDI.

Ja Ökade miljökrav och kostnader för färjetransporter. Se aktuellt dokument på 
www.logistics.dhl 

Ja Gäller sändningar från 1 500 kg och uppåt. Se aktuellt tillägg på www.logistics.dhl. 
Uppdateras kvartalsvis.

205 kr Arvode per sändning för import eller export oavsett land

DHL Euroconnect/DHL Eurapid

För transporter till mottagare i Stockholmsområdet (postnummer10-19) uttages 
storstadstillägg. Fullständig information om vilka postnummer som omfattas av 
tillägget kan erhållas på dhl.se.

59 kr
171 kr
295 kr
399 kr
492 kr

För transporter till mottagare i Göteborgsområdet (pnr 40-44) uttages storstadstillägg. 
Fullständig information om vilka postnummer som omfattas av tillägget kan erhållas 
på dhl.se.

15 kr
23 kr
39 kr
60 kr

DHL Euroconnect / DHL Eurapid För transporter via eller till/från London uttages Trängselskatt London.
120 kr 120 kr

160 kr 160 kr
Ja Från dag fyra, 20 kr/ 100 kg och kalenderdag, minimum 260 kr.

15 kr / 90 kr
15 kr per sändning. 90 kr för komplett trailer

Ja
För sändning och/eller enskilt kolli som avviker för tillåtna mått och/eller vikter 
förbehåller vi oss rätten att justera produktval och debitera utifrån den valda 
produktens prisberäkningsregler. Administrativa avgifter tillkommer.

Ja Se aktuellt dokument på dhl.se. Uppdateras månadsvis.



TILLÄGG EXPORT PRODUKT

PRISLISTA TILLÄGG DHL FREIGHT EUROCONNECT* OCH DHL FREIGHT EURAPID,                                                                
*inkl. även Euroconnect plus och Nordisk pall
Gäller från och med 2018-11-01

IMPORT KOMMENTAR

Vägskatt
Ja DHL Euroconnect/DHL Eurapid 

Väntetid vid lastning och lossning
465 kr/ påbörjad 30 min DHL Euroconnect/DHL Eurapid 

Ändring av transportuppdrag

från 250 kr DHL Euroconnect/DHL Eurapid 

TULLRELATERADE TILLÄGG EXPORT PRODUKT
Ej korrekta tullhandlingar

200 kr DHL Euroconnect/DHL Eurapid 

Import- eller Exportspediton 3:e land
275 kr DHL Euroconnect/DHL Eurapid 

Överlåtelse - DHL Euroconnect/DHL Eurapid 

DHL Freight informerar om nedan förbehåll;   

Utifrån förändrade kör- och vilotidslagar samt perioder av kraftigt ökade volymer i kombination av chaufför- och åkarbrist, förbehåller sig DHL Freight rätten att debitera kapacitetstillägg för att kompensera för kostnadsökningar utanför DHL Freights kontroll. 

Ja Se aktuella väg- och transitskatter på dhl.se

465 kr/ påbörjad 30 min
Tidsåtgång utöver ordinarie lastnings- eller lossningstid debiteras uppdragsgivaren 
per påbörjad 30-minutersperiod. För väntetid över helgen debiteras 3 000 kr.

275 kr
Administration av tullinformation, journalföring samt redovisning till Tullverket av 
tullpliktiga sändningar.

400 kr Överföring av information till annan operatör som skall tulldeklarera.

från 250 kr

När uppdragsgivaren förändrar instruktioner före, under och efter en transport eller vid 
en förändring av leveransvillkor under/ efter transport. Eventuella tillkommande 
omkostnader debiteras som en särskild post. Grundavgift och operationella kostnader 
kan tillkomma. Avgiften deb. även vid kunds begärna av ändrat kundnr. Sker ändring 
före bokningsstopp, se våra productspecifika villkor DHL Freight International, deb. 
ingen kostnad.

IMPORT KOMMENTAR

-
Korrekta och fullständiga tullhandlingar ska vara oss tillhanda senast 
avsändningsdagen. Påminnelseavgift debiteras efter 24 h och 48 h. Efter 5 dagar 
returneras godset på avsändarens bekostnad.
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