H14 - Indtransport
DC

+

Ændres løbende, se aktuel på:
www.danishcrown.dk
1. Mulighed for at samle levering fra flere
ejendomme (samme CVR-nr.)
2. To naboer kan også dele en bil. Tilmeldingen skal så ske samlet
3. Automatisk tom, ren bil ved tilmelding af
helt læs (205 stk. – multigris*)
4. Mulighed for rullende tilmelding
5. Valg af kontrakt ”Sektionsvis levering” og
”Alt ind - alt ud” kan gøre det nemmere at
levere hele læs pga. bredere basisvægtinterval
*antal kan variere ved specialproduktioner

Tican

+

Ændres løbende, se aktuel på: www.tican.dk
1. Automatisk tom, ren bil ved tilmelding af
over 110 stk.
2. Mulighed for rullende tilmelding
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Pkt.

Supplerende kommentar

1.

DC – omkostninger ved afhentning (obs. ændres løbende):
Betaling pr. afhentning:
400 kr./stop
Betaling for læssetid:
540 kr./time = (9 kr./min)
Tillæg for afhentning mellem kl. 18.00
og 06.00:
3 kr./gris
Tom bil fra slagteri ved mindre læs
400 kr.
Afhentning bestemt klokkeslæt
200 kr.
Tom bil, første læs på dagen
500 kr.
Tom bil første læs mandag
600 kr.
Tilkørselsforhold kun med forvogn
400 kr.

2.

Samlet afhentning:
Kun betaling for stop ved første pålæsning – derefter læssetid (9 kr./min) ved transport mellem læssesteder/stalde.
Gælder ved sammenkobling af flere ejendomme med samme ejer og naboaftaler godkendt
af DC.
Mulighed for afhentning ”fast ugedag” eller ”rullende tilmelding” med fast afhentningsdag
efter eget ønske
Der tilmeldes tre arbejdsdage (inden kl. 13.00) før ønsket afhentning.

3.

Samlet omkostning på afhentning af slagtesvin vil fremgå af ”afregningsstatistik” – ”læssebidrag”.

4.

Tican – omkostninger ved afhentning (obs. ændres løbende):
Logistik er den omkostning, der betales for at få hentet slagtesvin.
Betaling pr. afhentning: Første 15 min. gratis derefter 720 kr./time (12 kr./min)
Mængderegulering:
Under 70 stk.
5 kr./stk.
Over 70 stk.
0 kr./stk.
Tom bil (under 110 stk.)
400 kr.
Tom bil første læs
500 kr.
Kun forvogn
400 kr.
Tillæg tidlig levering (før kl. 06.00)
3 kr./stk.

5.

Der tilmeldes tre arbejdsdage (inden kl. 13.00) før ønsket afhentning.

6.

Sen tilmelding: Fradrag 5 kr./stk. Der ydes ikke vægtkompensation, hvis grise afhentes
kommende uge pga. for sen tilmelding.
Korrektion i antal efter tilmeldingsfrist: Fradrag på 5 kr./stk.
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