Vi tager os af det daglige
besvær med dit returﬂow.

Så kan du koncentrere dig
om at optimere de udgående
produkter.

CC Collection Service
Vi tager os af dit returﬂow

Ingen bekymringer med hensyn til returnering af dine tomme RTI’er*
Med CC Collection Service kan du overlade det daglige besvær med returﬂow til os. Når dine produkter
har nået deres slutdestination, tager vi ansvaret for at indsamle dine tomme RTI’er, f.eks. hos dine
kunder, transportere dem til det nærmeste CC-depot og registrere dem på din saldo. Derfra kan vi
overføre dem til det CC-depot, hvor du har mest brug for dem, via CC Transfer Service. Så kan du
koncentrere dig om dine kerneaktiviteter i stedet for administration af returﬂow.

Hurtig afhentning betyder bedre RTI-udnyttelse
For at holde afhentningsgebyret nede på det lavest mulige niveau vil vi samarbejde med de lokale
transportselskaber, der er mest konkurrencedygtige, når det drejer sig om takster og afhentningsfrekvens. Vi ønsker at sikre, at dine tomme RTI’er afhentes hurtigst muligt, så de kan indgå i vort
CC Pool System hurtigere, og dit behov for yderligere RTI’er vil falde på grund af en højere rotationshastighed.

Vælg de tjenester, du har brug for
Du kan vælge det serviceniveau, der bedst passer til dine behov:
■ Afhentning af tomme RTI’er fra leveringsstedet (f.eks. salgsstedet).
■ Levering til rengøring og (eller) sortering og (eller) tilbage til et ønsket sted.
Det er dig, der bestemmer.
* RTI = returnerbar transportenhed (Returnable Transport Item)
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We take care of your return-ﬂow

Med denne tjeneste får du følgende:
Med CC Collection Service tager vi os af dit returﬂow. Når dine produkter har nået deres
slutdestination, afhenter vi dine tomme RTI’er, f.eks. hos dine kunder, og transporterer dem til
det nærmeste CC-depot og registrerer dem på din saldo.
Denne tjeneste kombineres ofte med CC Transfer Service. Med CC Transfer Service kan dine
aftalte RTI’er ”ﬂyttes” fra ét CC-depot til et andet (uanset hvor i verden, du har brug for dem) via
vores online logistiksystem, CC LogLink.
Vi samarbejder med de mest konkurrencedygtige transportselskaber mht. takster og
afhentningsfrekvens. Vores eneste betingelse er, at kun den udpegede afhentningspartner må
afhente RTI’er hos kunden.
Du betaler et beskedent gebyr pr. afhentet RTI. Afhentningsgebyret er individuelt pr. kundested
og faktureres pr. afhentet RTI.
CC Delivery Service er en ekstra tjeneste. Du kan vælge enten selv at afhente dine RTI’er
på CC-depotet, eller du kan lade os levere dine RTI’er, hvor du har brug for dem. Du betaler et
gebyr pr. leveret RTI i henhold til individuelle kundepriser.
* RTI = returnerbar transportenhed (Returnable Transport Item)
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