Terminalen i Høje Taastrup
Takstblad 2020
DB Cargo Scandinavia A/S

Vi gør opmærksom på, at prislisten afspejler en nedsættelse af visse takster på grundlag af en afgørelse fra Jernbanenævnet
af 5. maj 2020. Denne afgørelse vil blive indbragt for domstolene. Hvis afgørelsen tilsidesættes eller ændres på et senere
tidspunkt, fakturerer DB Cargo forskellen mellem de oprindelige takster og de nedsatte takster for alle tjenesteydelser, der
leveres i 2020, således at det endelige niveau for taksterne tilpasses resultatet af den juridiske prøvelse af afgørelsen.

Takster for primære ydelser

DKK

EUR

207,42

27,84

207,42

27,84

280,00

37,58

Løft trailer med farligt gods
2 Pr. enhed med check ind/check ud* lastbil/tog, tog/tog
a

363,19

48,75

Midlertidig opbevaring ifm. togankomster, alle enheder der overstiger pick-up dag +
3 48 timer
Pr. enhed pr. dag

51,00

6,85

Midlertidig opbevaring af farligt gods ifm. togankomster, alle enheder der overstiger
3 pick-up dag + 48 timer
a Pr. enhed pr. dag

76,50

10,27

Midlertidig opbevaring ifm. togankomster, alle enheder der overstiger pick-up dag +
4 72 timer
Pr. enhed pr. dag

102,00

13,69

Midlertidig henstilling/oplagring af gods (Tog-tog), alle enheder indleveret mere end
4 72 timer før inkl. ankomst/afgangsdato
a Pr. enhed pr. dag

102,00

13,69

Midlertidig henstilling/oplagring af farligt gods ifm. togankomster, alle enheder der
4 overstiger pick-up dag +72 timer
b Pr. enhed pr. dag

153,00

20,54

Midlertidig henstilling/oplagring ifm. togafgange, alle enheder indleveret mere end 72
5 timer før + afgangsdag
Pr. enhed pr. dag

102,00

13,69

Midlertidig henstilling/oplagring af farligt gods ifm. togafgange, alle enheder indleve5 ret mere end 72 timer før + afgangsdag
a Pr. enhed pr. dag

153,00

20,54

Gate in/out
6 per enhed inklusiv check-in/check-out*

22,00

2,95

Adgang pr. tog til/fra terminal
7 (afholdes af jernbanevirksomhed)

900,00

120,81

Løft container eller swap body (20, 30, 40 or 45)
1 Pr. enhed med check ind/check ud* lastbil/tog, tog/tog
Løft container eller swap body med farligt gods (20, 30, 40 or 45)
1 Pr. enhed med check ind/check ud* lastbil/tog, tog/tog
a
Løft trailer
2 Pr. enhed med check ind/check ud* lastbil/tog, tog/tog

Alle priser er eksklusiv moms
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Takster for sekundære ydelser
1
2
3

Regulering af enhed i gate (foldning of kofanger) Pr. enhed
RID label / Påsætning af RID label Pr. Label
Reefer kobling (tilkobling/frakobling) Pr. enhed

Reefer energi Pr. enhed pr. dag
4 Inkluderer energiforbrug og 2 daglige monitoreringer
5
6

DKK

EUR

127,50

17,11

153,00

20,54

205,17

27,54

379,95

51,00

25,50

3,42

30,60

4,11

220,00

29,53

300,00

40,27

Elektronisk kundeunderretning Pr. rapportering
Segl/påsætning af segl Pr. stk.

Vejning af enhed**
Inklusiv opdatering af vægt i terminal operating system
Opdatering af vægt, hvis vægt, opgivet ved bookning, er forkert***
8
Inklusiv opdatering af vægt i terminal operating system
7

* Interaktiv check in/out kontrol. Synlige skader noteres i PIC og overføres til kundens it-system efter anmodning fra kunden. Bekræftelse på check
ind/check ud ved skadet materiel overgives til lastbilschaufføren.
PIC bekræftelsen på modtagelse eller overgivelse af enheder til/fra lasbilchaffør omfatter kendte og konstaterede skader, booking/unit/reference nummer,
tidspunkt for aflevering / pick-up og ID af chauffør/ registreringsnummer for lastbil.
** Vejning af enhed leveres kun, hvis det er bestilt af kunden.
*** Denne takst opkræves kun, hvis enhedens faktiske vægt afviger mere end +/- 3% i forhold til den vægt, der er angivet i bookningen.
Taksten indeholder vejning af enheden og opdatering af bookningen i Terminal operating system.
Alle priser er ekskl. moms

Betegnelser:

Løft

Løft af en enhed i forbindelse med ankomst eller afgang af tog

Depotløft

Løft fra lastbil til depot, fra depot til lastbil

Serviceløft

Løft fra depot til service område, reparation eller rengøring

Depotareal

Området udenfor terminalen for langtidsopbevaring af enheder (området har
begrænset kapacitet)

Terminalområde

Området hvor løft fra togskinner til lastbil eller fra lastbil til togskinner udføres

Adgang

Adgangsbetaling til terminal pr. tog

Gate in/out

Gebyr der betales af alle enheder, der ankommer til eller forlader terminalen
med lastbil via en af terminalens gates
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Takster for tillægsydelser (value-added services)
Rangering(a)
Pr. vogngruppe
Rangering og håndtering af vogne til reparation Pr. rangering
2 (Kun efter skriftlig ordre fra vognejer)
1

Sporleje Pr. vogn/døgn
3 (Omfatter alle terminal- og henstillingsspor – ankomst -/afgangsdag uden beregning)
4
5

Kørsel til vognværksted (kun efter aftale) Pr. vogn
Fotodokumentation Pr. foto

DKK

EUR

500,00

67,11

969,00

130,07

40,80

5,48

4.080,00

547,65

25,50

3,42

(a): Tog længere end terminalbanen vil automatisk blive opkrævet en tillægsbetaling i forbindelse med ankomst og afgang
(Eks.: ankommende tog 700 meter, terminalspor 550 meter = 2 separate tog).

Individuelle tillægsydelser (efter særskilt aftale)

DKK

EUR

Depot løft
1 Løft ind og ud af depot (langtidsopbevaring af lastede/tomme enheder) lastbil-depot,
depot-lastbil, tog-depot el. depot-tog.

102,04

13,70

Serviceløft
2 Løft ind og ud af depot, tomme enheder til reparation, rengøring m.v.

102,04

13,70

Langtidsopbevaring af tomme containere, pr. enhed pr. dag efter 10 dage uden
3 beregning (kortere end 25 fod)

0,66

0,09

Langtidsopbevaring af tomme containere, pr. enhed pr. dag efter 10 dage uden
4 beregning (25 fod eller længere)

1,33

0,18

Langtidsopbevaring af lastede containere, pr. enhed pr. dag efter 4 dage uden
5 beregning (kortere end 25 fod)

0,66

0,09

Langtidsopbevaring af lastede containere, pr. enhed pr. dag efter 4 dage uden
6 beregning (25 fod eller længere)

1,33

0,18

3,32

0,45

3,32

0,45

7
8

Langtidsopbevaring af tomme trailere, pr. enhed pr. dag efter 6 dage uden beregning
Langtidsopbevaring af lastede trailere, pr. enhed pr. dag efter 3 dage uden beregning

Alle priser er eksklusiv moms
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Rabatter på løft (primære funktioner)
Beregnes pr. enhed pr. år
Over 10,000 enheder
Over 20,000 enheder
Over 30,000 enheder
Over 40,000 enheder
Over 45,000 enheder

3 % for hvert tillægsløft
6 % for hvert tillægsløft
9 % for hvert tillægsløft
15 % for hvert tillægsløft
18 % for hvert tillægsløft

Rabatter på depot og service løft
Beregnes pr. enhed pr. år
Over 2,500 enheder
Over 3,500 enheder
Over 4,500 enheder
Over 5,500 enheder

3 % for hvert tillægsløft
6 % for hvert tillægsløft
9 % for hvert tillægsløft
15 % for hvert tillægsløft
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