Prislista SwedBeer.se distribution
Giltig 2020-01-01 - 2020-12-31. Valuta SEK.
Tjänst

Pris

per enhet

Varumottag och inlagring
Varumottag och inlagring pall med EUR-pallsmått

1,62 per kolli

Varumottag och inlagring fat med EUR-pallsmått

14,63 per fat

Varumottag och inlagring Expo-pall omräknas till 10 kolli

16,18 expopall

Försening, ankomst > 30 min senare än aviserat

776,68 per leverans

Oaviserad ankomst

1 294,46per leverans

Aviserad utebliven inleverans

1 294,46per leverans

Tillkommer:
Hantering av slipsheet

32,36 per pall

Pallning av opallat gods

4,66 per kolli

Avplock av för höga pallar

4,01 per kolli

Omplock av sjöpall till EUR-pall

4,01 per kolli

Omplock av felaktigt pallat gods

4,01 per kolli

Byte av engångspall eller defekt EUR-pall

32,36 per pall

Vändning av pall med felvända kartonger

25,88 per pall

GTIN märkning

5,50 per kolli

Lagring
Lagerhyra artikel, per månad

97,08 per artikel

Lagerhyra, kolli 0-6 liter

1,94 per kolli per månad

Lagerhyra, kolli 6,1-10 liter

1,94 per kolli per månad

Lagerhyra, kolli 10,1-15 liter

1,94 per kolli per månad

Lagerhyra, kolli 15,1-20 liter

1,94 per kolli per månad

Fat

10,03 per fat per månad

Lagerhyra, expopall

34,43 1/4-pall, månad

Systembolag/Grossister/tax-free/dagligvaruhandel
Order, plock, pack och distribution, Sverige
(exkl bränsle- och distributionstillägg)
Kolli 0-6 liter

20,71 per kolli

Kolli 6,1-10 liter

24,88 per kolli

Kolli 10,1-15 liter

28,88 per kolli

Kolli BiB 10-15 liter

28,88 per kolli

Kolli 15,1-20 liter

28,88 per kolli

Engångsfat

94,50 per fat

Stålfat inklusive retur till JFH

147,56 per fat

Expopall

229,04 1/4 pall

Brutna förpackningar

19,42 per butelj

Horeca
Order, plock, pack och distribution, län
(exkl bränsle- och distributionstillägg)
Prisområde 1 Stockholm

42,26 per kolli

Engångsfat

97,08 per fat

Stålfat inklusive retur till JFH
Prisområde 2 Värmland, Örebro, Västmanland och Uppsala samt söderut

150,16 per fat
42,26 per kolli

Engångsfat

102,26 per fat

Stålfat inklusive retur till JFH

177,34 per fat

Prisområde 3 Dalarna och Gävleborg län samt norr därom

62,71 per kolli

Engångsfat

115,21 per fat

Stålfat inklusive retur till JFH

201,94 per fat

Prisområde 4 svåråtkomliga leveransadresser ute på öar mfl.

50,74 per kolli

Engångsfat

102,26 per fat

Stålfat inklusive retur till JFH

177,34 per fat

Prisområde 5 enligt leveransplan

62,71 per kolli

Engångsfat

115,21 per fat

Stålfat inklusive retur till JFH

199,54 per fat

Brutna förpackningar

25,44 per butelj

Hämtning / export
Order, plock, pack, utlämning
Kolli 0-6 liter

13,60 per kolli

Kolli 6,1-10 liter

13,60 per kolli

Kolli 10,1-15 liter

13,60 per kolli

Kolli BiB 10-15 liter

13,60 per kolli

Kolli 15,1-20 liter

13,60 per kolli

Fat (retur ingår ej)

64,73 per fat

Expopall

220,64 per 1/4-pall

Helpall, sortren och obruten

453,60 per pall

Brutna förpackningar

22,01 per butelj

Returer och reklamationer
Returfrakt

46,60 per kolli

Returfrakt utan leverans extra kostnad

349,50 per frakt

- högst

453,06 per pall

Returfrakt expopall

388,34 per 1/4-pall

Reklamationsadministration EDI

32,36 per reklamation

Reklamationsadministration manuell inklusive inlagring

84,14 per reklamationsrad

Övrigt
Uppläggning av ny artikel/ byte artikelnummer exkl fysisk hantering
Destruktion, kolli

362,45 per st
32,36 per kolli

Destruktion, expopall

258,89 per 1/4-pall

Annat lagerarbete

453,06 per h

Övriga behovsstyrda tjänster (administration)

686,06 per h

Godkända EUR-pallar krediteras

0,00 per pall

Godkända EUR-pallar debiteras

103,56 per pall

Hyra/adm för övertagande av Chep-expopall

19,42 per 1/4-pall

Kassering/återvinning av ej inlagringsbar pall

12,95 per pall

Tillval
Tull, skatter
Intrastat, införsel/utförsel

129,44 per statistiskt nummer

Skattemyndighetens ledsagardokument, exportdokument

388,34 per st

Ledsagardokument, EMCS

83,15 per st

Tulldeklaration/omprövning tulldeklaration

517,79 per st

- följande stat nr

129,44 per st

Tullkreditrisk

2% på tullbeloppet

Varumottag, inlagring, behovsstyrda tjänster
Utökad ankomstkontroll, (> 1 årgång per inköpsorder/lotnrkontroll)

453,06 per timme

Vid opallat gods med fler artiklar där artiklarna inte står i artikelordning, sortering

453,06 per timme

Provbygge expopall, inkl. foto och dokumentation

647,23 per 1/4-pall

Vid fler än en artikel per pall, sortering

453,06 per timme

Material
- Kartong

14,24 per kartong

- Ilägg till kartong

6,47 per ilägg

- Etikett, vit

0,65 per etikett

Order
Manuell orderläggning (för specialorder tillkommer timdebitering)

64,73 per order

Snabborder kl 12-15

388,34 per order

Extra snabborder efter kl 15

776,68 per order

Expressfrakt till Sverige

0,00 per order

Extra leveransdag

349,50 per order

Bomkörning

388,34 per leverans

