Det handler om tillit når dyr transporteres

– din foretrukne transportør av levende dyr

Hvorfor velge Trustforwarding?
Det handler om tillit
Vi har en visjon om å bli Nordens foretrukne transportør av levende dyr.
Vi har kontorer i Oslo, Stockholm, Billund og København, våre medarbeidere er
alltid parat til å hjelpe.
Den raskeste og sikreste måte å transportere ditt dyr ut i verden, foregår
med fly.
Vi har mange års erfaring med transport av levende dyr.
Dette skal du vite før du overveier å transportere ditt dyr
Når du overlater ditt dyr til Trustforwarding, overlater du det til medarbeidere
som har arrangert transport av dyr med fly i mange år.
Vi holder til i SAS Cargo Terminal på Gardermoen, og derfra følger vi dyret
ditt til det er helt framme på destinasjonen.
Hvilken informasjon trenger vi
Tidligst 30 dager, men ikke senere en 14 dager før du planlegger å sende
dyret ditt skal vi kontaktes. Vi trenger da følgende opplysninger:
•
•
•
•
•
•
•
•

Destinasjon
Ønsket avreisedato
Avsenders navn, adresse og telefonnummer (24 timers kontakt)
Mottakers navn, adresse og telefonnummer (24 timers kontakt)
Størrelsen på transportburet (LxBxH)
Dyrets rase
Dyrets alder
Vekt av dyr inklusiv bur

Hva gjør vi
Når vi mottar din bestilling, begynner en prosess hvor vi forbereder samtlige
fraktdokumenter som skal følge dyret på hele transporten.
Vi kontakter destinasjonen, og ber de kontakte mottaker for å sikre at dyret
blir hentet ved ankomst.
Som regel skal ditt dyr vaksineres før det kan innføres til et annet land, men

det kan også være annen dokumentasjon som skal følge dyret, f.eks. kopi
av importtillatelse.
Vi kan gi deg råd om hvor du skal henvende deg. Men det er ditt ansvar å
sørge for at all dokumentasjon er i orden innen avreise.
Internasjonale regler
IATA som er en sammenslutning av flyselskaper over hele verden, har sammen
med veterinærmyndigheter laget et regelverk om hvordan transport av levende
dyr med fly skal foregå. (IATA Live Animals Regulations). Dette regelverket er alle
flyselskap og speditører pålagt å følge.
IPATA (www.IPATA.org) er et internasjonal nettverk av agenter og speditører som
transporterer dyr over hele verden. Trustforwarding er medlem av IPATA.
Hunder og katter som skal sendes til destinasjoner utenfor Europa, må være
min. 10 uker gamle.
Transportbur
Et transportbur skal være stort nok til at dyret kan stå og sitte fullt oppreist uten å
komme nær taket, ha plass til å snu seg rundt og ligge normalt. Det skal ha mat
og vannskål som må være tilgjengelig utenfra uten at buret åpnes.
Bunnen av buret må være dekket av fuktighetsabsorberende materiale.
Noen hunderaser trenger et større bur enn det som vil være normalt. Dette gjelder spesielt såkalte ”snubnosed dogs”.
Vi selger transportbur som er godkjent til flytransport av hunder og katter.
I mange tilfeller kan disse også brukes til å transportere andre dyr.
Transportbur leies ikke ut av hygieniske årsaker.
Se størrelser og priser på våre hjemmesider www.Trustforwarding.com
Under transporten
Kapteinen er alltid informert om at det er levende dyr ombord, og i flyets lasterom vil trykk og temperatur alltid være den samme som i passasjerkabinen. Ved
en evt. overnatting som f.eks. ved lang transitt tid, vil dyrene få mat og vann og
burene blir rengjort hvis nødvending.
For mer informasjon
Vennligst kontakt ditt Trust-kontor eller sjekk våre hjemmeside
www.Trustforwarding.com

Trustforwarding
• En del av SAS Cargo Group
• Løsninger for alle typer flyfrakt
dør-dør eller flyplass-flyplass
• Importservice, fortolling
• Kundespesifikke logistikkløsninger
- f.eks. internasjonal distribusjon av
aviser og magasiner, medisinske
produkter og distribusjon av reservedeler
• Spesial frakt
- f.eks. levende dyr, kunst, farlig gods
• Agentnettverk over hele verden
• Strategisk plassert i Oslo, Stockholm,
Billund og København

NORGE
Trust Forwarding
Edv. Griegs vei 6
NO-2060 Gardermoen
Tel: +47 815 00 988
Mail: trustosl@sas.no
SVERIGE
Trust Forwarding
Teknikervägen 2
SE-195 87 Stockholm Arlanda
Tel: +46 (0) 77 0 45 7740
Mail: truststo@sas.se
DANMARK
Trust Forwarding A/S
Kystvejen 40
DK-2770 Kastrup
Tel: +45 3232 4488
Mail: trustcph@sas.dk
Trust Forwarding A/S
Cargo Centervej 68
DK-7190 Billund
Tel: +45 3232 4489
Mail: trustbll@sas.dk

www.trustforwarding.com

