Otillåtet gods vid DHL EXPRESS EASY service
Vissa gods får inte transporteras med DHL EXPRESS EASY service. Det kan även förekomma
ytterligare restriktioner i vissa länder. Om du är osäker på om ditt gods kan transporteras eller vill
ha mer information kontakta vår kundservice på 030 45 345. Observera att alla sändelser öppnas
och inspekteras.
Levande djur: däggdjur,fisk, fåglar,
insekter

PER‐
FUME

Brandfarliga vätskor: parfym,
hårsprej, eteriska oljor,
nagellack

Ädelstenar, smycken och klockor

Frätande ämnen

Ädelmetaller, lösa ädelstenar
(som industridiamanter)

Giftiga ämnen

Skjutvapen, luftpistol, deras delar och
motsvarande imitationer, ammunition

Oxiderande ämnen

Valutor, pengar, bankkort, SIM-kort

Explosivt

Antikviteter, konst, samlarobjekt

Radioaktiva ämnen

Alkohol och tobak, inkluderande
elektroniska cigaretter och deras
komponenter

Smittförande ämnen (blodoch DNA-prov)

Skattemärke och banderol

Giftiga, brandfarliga
komprimerade gaser

Narkotika och mediciner (recept och
over the counter)

Farliga ämnen vid kontakt
med vätska

Mänskliga kvarlevor inklusive aska

Lättantändligt

Växter, blommor och deras frön
Färskvaror

Instabila substanser

Piratkopior och förfalskningar
Pornografiskt material

Organiska peroxider

Illegala varor såsom jakttroféer och
utrotningshotade djurprodukter

Farligt gods enligt IATA och
ADR
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Skicka elektronisk apparatur
Skicka varor med eller innehållandes litiumbatterier

Med DHL EXPRESS EASY tjänsten är det möjligt att skicka elektroniska enheter som innehåller
litiumbatterier. Den person, det företag eller enhet som identifierats som avsändaren på DHL
Express fraktsedel är juridiskt ansvarig att försäkra att International Air Transport Associations
(IATA) reviderade regler följs till 100 %. DHL Express kan inte längre ta emot lösa
batterier/strömbankar inom sitt nätverk. Litiumbatterier som är kända eller misstänkta för att vara
felaktiga eller skadade är inte tillåtna på flygplan under några omständigheter.
Observera följande saker när du planerar att skicka en försändelse som innehåller
litiumbatterier:




Apparatur måste vara förpackad i en stark styv ytterförpackning tillverkad av lämpligt
material av tillräcklig styrka
Försändelsen får innehålla max 2 förpackningar (som vardera innehåller max 4 celler eller
2 batterier som ingår i varan)
Apparaten får inte kopplas på under transporten

Det är avsändarens ansvar att försändelser med litiumbatterier transporteras säkert med
flygtransporter och att IATA:s regler följs:


Du måste kunna bekräfta om du skickar litiumjon eller litiummetall batterier, eller t.ex. AA /
AAA alkaliska batterier.

Exempel 1: En mobiltelefon med ett integrerat litiumbatteri (3.9Wh)
Beskrivning av innehållet på fraktsedeln:
Lithium ion batteries compliance with section II of PI967, less than 2 batteries or 4 cells
Exempel 2: En pannlampa som innehåller ett litiummetall batteri (knappcell i utrustning)
Beskrivning av innehållet på fraktsedeln:
Lithium metal batteries compliance with section II of PI970, button cell in equipment
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