
LEMAN ROAD EUROPE  
Med vores Road-løsninger tilbyder vi transport af stykgods og pallegods til og fra de fleste 
lande i Europa. I samarbejde med vores mere end 80 europæiske netværkspartnere, kører vi 
dagligt via en række europæiske gateways. Det betyder faste afgangs- og ankomsttider med 
de samme chauffører hver dag. Da de fleste ruter køres fast om natten, hvor der er mindre 
trafik, minimerer det også risikoen for forsinkelser. Dette gør at vores Road løsninger har en 
høj overholdelse af leveringstider. Der er naturligvis fuld Track & Trace, så du som kunde til 
enhver tid kan spore din forsendelse. Du kan vælge imellem to løsninger, når du skal have 
palle- og stykgods afsendt med LEMAN Road Europe:

YOUR PERSONAL LINK TO GLOBAL TRANSPORTATION AND LOGISTICS

LEMAN Basic
• Ugentlige faste afgange
• Direkte ruter med få omlastninger
• Transittider jf. LEMAN´s transportguide – 

www.leman.com
• Håndtering af forskellige gods-typer
• Book LEMAN Basic og følg din  

forsendelse på YourLEMAN

LEMAN Every Day
• Daglige afgange til/fra hele Europa via 

europæiske gateways
• Faste chauffører til afhentning
• Standard transittid jf. LEMAN´s  

transportguide – www.leman.com
• Fix levering og modtageradvisering 

muligt
• Maks. enhedsmål:  

L: 240 cm B: 120 H: 220 cm
• Maks. sendingsstørrelse:  

3 paller, 2000 kg, 1,2 ldm.
• Book LEMAN Every Day og følg din  

forsendelse på YourLEMAN
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YOUR PERSONAL LINK TO GLOBAL TRANSPORTATION AND LOGISTICS

Kontakt   :   Ekspor t  76 22 55 66  |   Impor t  76 22 55 55  |   next -day-europe-dk@leman.com

LEMAN NEXT DAY
Som supplement til vores LEMAN Road Basic tilbyder vi transport af stykgods og pallegods 
til Europa med dag til dag levering. Med faste daglige afgange tilbyder vi dag til dag service til 
størstedelen af Europa i vores Next Day service. Produktet er gennemprøvet og har eksisteret 
i mere end 15 år. Konceptet tager udgangspunkt i vores tæt forgrenede netværk med 80 
europæiske netværkspartnere, som er forbundet dagligt via en række europæiske gateways. 
Så har du en sending der haster, som kræver fuld attention og overvågning frem til levering, 
så benyt fordelene ved LEMAN Next Day service.
Du kan vælge mellem to produkter som beskrevet nedenfor:

LEMAN Economy 
• Faste daglige afgange af styk- og palle-

gods i standard emballager
• Kort transittid og et billigere alternativ til 

LEMAN Next Day
• Fuld Track & Trace
• Personlig opfølgning og overvågning af 

alle sendinger 
• Book LEMAN Economy på YourLEMAN 

eller via din LEMAN kontakt

LEMAN Next Day
• Faste daglige afgange af styk- og palle-

gods i standard emballager
• Dag til dag-levering i store dele af Europa 

iht. fast rateblad
• Fordelagtig, når tid er penge
• Fuld Track & Trace
• Dedikeret personale og løsning til opgaven
• Personlig opfølgning og overvågning af 

alle sendinger
• Højeste leveringssikkerhed
• Book LEMAN Next Day på YourLEMAN 

eller via din LEMAN kontakt


