Carl Ras levering
- Få dine varer, når det passer dig

Sikker og hurtig levering
– Få dine varer, når det passer dig
Hos Carl Ras kan vi levere på mange forskellige måder. Vi ved, at hastighed og nøjagtighed er nøglen til
at byggeriet eller projektet holder tidsplanen. Derfor gør vi os stor umage for at levere til den aftalte tid
og på det aftalte sted.
I denne folder får du et overblik over vores brede pallette af leveringsformer. Som kunde hos Carl Ras
kan du gøre brug af alle leveringsformer alt efter behov.

Med HurtigCarl - vores eldrevne scootere
- får du en hurtig og grøn levering

STANDARD
Standardlevering er vores standard leveringsform på paller
og pakker. Vi leverer i hele landet. 95 % af leveringerne
bliver leveret næste dag inden kl. 15.00.
•
•

Deadline for ordrer: Kl. 16.00
Standardlevering leveres den efterfølgende
hverdag. Typisk inden kl. 15.00

HURTIGCARL
Hvis det virkelig haster og der skal leveres med det samme,
er HurtigCarl løsningen, som vi tilbyder fra alle vores butikker.
Dvs. vi dækker stort set hele landet. Fra udvalgte engrocentre,
leverer vi med vores eldrevne scootere. Ordren bliver sendt fra
det valgte engroscenter indenfor én time. Se evt.
butiksoversigt på carl-ras.dk/butikker/.
•

EGEN BIL

HurtigCarl kører indenfor én time fra den valgte butik

SELVHENTER

Vores egne biler kører i de fire største byer, hvor vi alle
hverdage leverer mellem kl. 06.00-14.00. Denne leveringsform
henvender sig primært til større kunder og byggepladser
hvor nøjagtighed, fleksibilitet samt kvalitet er nøgleord for
en problemfri leverance.

Du kan vælge at afhente dine bestilte varer gratis i et af vores
engrocentre. Er varen på lager på vores centrallager, vil ordren
blive sendt til det valgte engroscenter den efterfølgende nat.
Dvs. den er klar til afhentning dagen efter. Du vil modtage en
SMS, når ordren er klar til afhentning.

•
•

•
•

•

Deadline for ordrer: Kl. 16.00
Levering med egen bil leveres den efterfølgende
hverdag mellem kl. 06.00-14.00
Vores egne biler kører i København og omegn samt
i Odense, Aarhus og Aalborg

•

Deadline for ordrer: Kl. 16.00
Selvhenter kan afhentes i valgte engroscenter dagen
efter bestilling
Lynafhentning ligger klar til afhentning i valgte
engroscenter inden for 30 minutter mod et mindre gebyr

TIDLIG

NAT
Med natlevering leverer vi om natten i hele landet, inden kl.
07.00. Vi står for håndtering af leveringsaftale, så fragtmanden kan låse sig ind og placere varerne på det aftalte sted.

Vi ved, at det ofte kan haste med at få varerne ud, så I kan
komme tidligt i gang. Når noget brænder på, leverer vi din
ordre næste morgen inden kl. 10.00 i hele landet.

•
•

•
•

•

Deadline for ordrer: Kl. 16.00
Natlevering leveres den efterfølgende
nat, inden kl. 07.00
Der skal laves leveringsaftale, som vi
står for at håndtere

Deadline for ordrer: Kl. 16.00
Tidlig levering leveres den efterfølgende
hverdag inden kl. 10.00

Vi ses i dit lokale
engroscenter eller
på carl-ras.dk
Farum
Frederiksberg
Herlev
Hillerød
Holbæk
Holstebro
Hørsholm

Ishøj
Kolding
Næstved
Odense
Ringsted
Roskilde
Slagelse
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Se mere på carl-ras.dk/services/levering/
eller kontakt kundeservice på tlf. 44 85 55 11.

Sydhavnen
Østerbro
Aalborg
Aarhus
Aarhus N

