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NSAB 2015
Ny NSAB trer i kraft 31.12.2015.
Speditørsiden og transportkjøperne har blitt enige om et nytt avtaledokument. Det
anbefales fra begge sider at nye NSAB 2015 benyttes som partenes
avtaledokument.
_________________________________________________________________
Juletrafikk 2015
Det nærmer seg jul og vi vil i den forbindelse ha noe redusert tilbud. Sjekk vår
hjemmeside for oversikt over åpningstider og avganger i jule- og nyttårsperioden
Mer informasjon finner du HER.
_________________________________________________________________
Paris arrangerer klimakonferanse
Frankrike arrangerer COP21 konferanse i Paris fra 30 November til 11 Desember.
Dette vil påvirke distribusjonen i området rundt Paris da det enkelte steder
ikke vil være mulig for verken henting eller levering.
Mer informasjon finner du HER.
Samtidig har den franske regjeringen bestemt seg for å opprettholde kontroll av
alle kjøretøy (trailere, biler, busser,...) ved alle grenseoverganger inn til Frankrike.
Det ventes mer enn 40.000 deltakere til COP21 arrangementet.
Vi ber våre kunder være oppmerksom på at det kan bli forsinkelser i denne
perioden.
For mer informasjon kan du henvende deg til din kontaktperson i DSV.

Ingen prisjustering per 01.01.2016
DSV Road AS informerer om at det ikke vil bli foretatt en generell prisjustering fra
01.01.2016
_______________________________________________________________

DSV Rail Feeder
Det er med glede vi nå kan tilby våre kunder en kombinasjon med tog og skip
mellom Norge og UK/Kontinent.
Vi ønsker å gi våre kunder størst mulig fleksibilitet samtidig som vi utvider vårt
tilbud når det gjelder "grønne" transportløsninger.
Brevik er vårt knutepunkt mot Immingham og Ghent. Vi har to avganger fra alle de
store byene:






Stavanger
Bergen
Ålesund
Trondheim
Oslo

Avgangsfrekvens
Immingham - 2 ganger pr. uke.
Ghent - 1 gang pr. uke.
Dette gjelder tog/skip kombinasjonen.

Forsinkelser på gods til/fra UK/IE
Grunnet helgens uvær har vi forsinkelser på båtene som skal krysse nordsjøen
til/fra UK. Vi forventer 1-2 dagers forsinkelser for våre kunder.
_________________________________________________________________

Informasjon om gebyrer og tillegg.
Informasjon om gebyrer og tillegg finnes på vår hjemmeside.
For oppdatert Diesel og VDB tillegg se link:
Klikk her for oppdatert Diesel og VDB tillegg
_________________________________________________________________
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