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Generell oppdatering - sjøfrakt fra Fjerne Østen
De fleste rederiene har nå offentliggjort sin GRI (General Rate Increase) for juni
måned vedrørende import fra Fjerne Østen.
Den generelle foreløpig varslede nivået er som følger:
Til Nord-Europa og Skandinavia
USD 800-1000,- pr TEU (20' container) - innføres f.o.m. 07.06.2015
USD 40-50,- pr w/m for LCL (stykkgods) - innføres f.o.m. 07.06.2015
DSV vil presentere oppdaterte tilbud med korrekt ratenivå så snart disse er klar fra
rederiene.

DSV Fresh - lanseres 1. juni 2015
Fra 1. juni er vi stolte av å lansere vårt nye produkt DSV Fresh.
DSV vil da kunne tilby transport av alle typer ferske varer - fisk og skalldyr, kjøtt og
fjærkre, frukt og grønnsaker, melkeprodukter og skårne blomster på alle
transportmidler - fly, sjø, bil og bane. Kontakt oss gjerne på: fresh@no.dsv.com
eller ring vår produktansvarlig Anders Dalsgaard Pedersen på 22 79 22 54.

Service Tax - India
I mars i år innførte India en Service Tax/VAT på lokale tjenester som f.eks
terminalhåndtering, containerleie, containertrekking, distribusjon, tollbehandling,
dokumentasjon osv. Avgiften har vært på 12,36 %, men indiske myndigheter
informerer nå at dette gebyret vil øke til 14 %, gjeldende fra 1. juni 2015.
Gebyret gjelder for både sjø- og flyfrakt, import og eksport, og det vil også
belastes på lokale kostnader betalbare utenfor India.
DSV Shortsea
Et spennende produkt som du kan lese mer om i eget nyhetsbrev senere i juni.
DSV Railway Solutions
Når fly blir for dyrt og sjø går for sakte.
Les mer i vårt konsernmagasin Moves her
Havnesituasjonen i USA
Som nevnt i tidligere nyhetsbrev har det vært store opphopninger av containere på
havnene både på USAs vestkyst og østkyst. Situasjonen er nå endelig normalisert
på vestkysten, men på østkysten opplever vi dessverre fortsatt forsinkelser på
grunn av enorme mengder containere som har hopet seg opp og ført til etterslep
ved lossing og lasting av containere.

Sjekk for øvrig vår hjemmeside på www.no.dsv.com
Her vil du kunne finne nyheter fra våre tre divisjoner - Air&Sea, Road og Solutions.

Skulle noe være uklart, eller ønskes ytterligere informasjon, ta kontakt med din faste
kontaktperson hos DSV Air & Sea AS.
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