Pakke- og palleservice
Har du købt produkter i Tyskland og oplever du at firmaet ikke vil sende varerne til Danmark,
så benyt vor adresse. Det er let, hurtigt og billigt.
Pakker og breve kan sendes til vort lager fra et andet EU-land eller fra Tyskland.
Du kan så afhente varerne hos os eller vi kan videresende til Danmark.
Vort lager har åbent Man-Tors kl. 08:00 – 16:00 og Fre 08:00 – 15:30
Gebyr kr. 48,00 pr. pakke og kr. 119,00 pr. palle
BEMÆRK: at der kan være tillæg for større pakker og paller.

Vi kan arrangere videreforsendelse til Danmark. Vi sender dine pakker efter at vi har
modtaget din indbetaling. Betaling foregår online, vi sender vi dig et betalingslink på mail og
du kan benytte Visa og Mastercard.
Videreforsendelse af pakker til Danmark, til GLS Pakkeshop
0-1 kg
69 kr.
1-5 kg
79 kr.
5-10 kg
97 kr.
10-15 kg
118 kr.
15-20 kg
147 kr.
BEMÆRK: Pakker der skal sendes med GLS må maks måle: længde + omkreds = 300cm

Vi kan også sende pakker og paller med Danske Fragtmænd, dette sker dette til Danske
Fragtmænds normale priser.
Du kan evt. kontakte vores kundeservice på telefon: +45 69 90 20 86 og få oplyst en pris.
Benyt følgende adresse til levering:
”Dit Navn”
c/o ABCexpress UG
Heideland Süd 6
DE-24976 Handewitt
Når du benytter denne pakkeservice, er det vigtigt du giver os besked. Vi taler dansk.
Det er bedst hvis du kontakter os på mail support@abcexpress.dk – husk at oplyse dit navn,
adresse og telefon nummer. Så ved vi hvem vi skal kontakte, når vi modtager din forsendelse
og kan med det samme oplyse dig den korrekte pris, hvis det skal sendes videre.

Alle priser er i DKK inklusiv. 19% tysk moms
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