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Layanan Domestik Layanan domestik dari DEX Express Indonesia telah menjangkau hampir seluruh wilayah di
Indonesia . Dengan tarif yang kompetitif serta pengiriman yang cepat dan aman, kami akan menjamin kepuasan anda
sebagai pelanggan kami. Â Door to door service
Pelayanan antar jemput. Anda tidak perlu bersusah payah untuk membawa barang paket/dokumen anda ke kantor kami
karena kami akan mengambil barang, paket/dokumen anda ke tempat anda.
Same day service (SDS)
Paket / dokumen anda akan dikirim dan sampai di hari yang sama. Layanan SDS dari kota Medan dengan kota tujuan :
Jakarta, Batam, Padang, Pekan Baru, Palembang dll.
Over night service (ONS)
Paket / dokumen anda akan sampai di hari selanjutnya (1-2 hari). Layanan ONS dari kota Medan dengan kota tujuan :
Jakarta, Pekan Baru, Padang dan Banda Aceh dll.
Air Cargo Service
Layanan pengiriman kargo udara dari kota Medan, dengan tujuan kota besar di Indonesia:
Banda Aceh, Batam, Palembang, Yogyakarta, Solo, Semarang, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, Banjarmasin,
Pontianak, Palangkaraya, Makasar, Manado, Gorontalo, Timika, Kupang, dll. City Courier Service / Express city
Layanan cepat dalam dan antar kota dalam propinsi Suatera Utara :
Kota Medan, P. Siantar, Padang Sidempuan, Kisaran, Pekan Baru, Palembang, DllÂ
Contoh : paket, sebar kartu undangan, promosi, brosur, dll Â Kargo Udara
- Port to port Â Â Â Â Â Â Â Â : Jasa pengiriman dari bandara asal ke bandara tujuan
- Door to port Â Â Â Â Â Â : Jasa pengiriman dari alamat anda ke bandara tujuan
- Port to door Â Â Â Â Â Â Â : Jasa pengiriman dari bandara asal ke alamat tujuan
- Door to door Â Â Â Â Â : Jasa pengiriman dari alamat asal ke alamat tujuan Â Pengiriman Khusus Kecambah Kelapa Sawit
Kami juga melayani pengiriman khusus kecambah kelapa sawit dari balai Medan sumatera utara SOCFINDO ( glugur ),
PPKS ( Kp. Baru ), LONSUM ( Bahlias ) ke wilayah : kalimantan ( kalteng, kalsel, kalbar, kaltim ), sulawesi ( sulsel,
sultra, sulteng ), sumatera selatan, papua dll. Dengan layanan Kargo Udara diatas. peroses pengiriman kecambah
kelapa sawit harus melampirkan surat bp2mb dan karantina. Untuk menjaga suhu udara tetap dingin, kami menyediakan
mobil box yang ber Air Conditioner. Â Layanan Dan Garansi
1. Untuk setiap paket / dokumen yang hilang atau rusak yang disebabkan kelalaian DEX akan memberikan ganti
maximal 10 Â Â (sepuluh) kali biaya pengiriman yang telah dibayarkan pengirim.
2. Pengirim wajib mengasuransikan barang kiriman dan untuk kiriman yang diasuransikan, penggantian akan
diselesaikan Â Â Â sesuai peraturan Polis Asuransinya.
3. Semua tuntutan penggantian (Claim) hanya dapat diselesaikan dengan melampirkan :
Â Â Â a. Berita acara kehilangan atau kerusakan yang ditandatangani oleh penerima, pengirim dan petugas DEX yang
Â Â Â Â Â Â Â bersangkutan.
Â Â Â b. Tanda terima Pengiriman (Shipment Receipt) yang asli.
Lain-Lain
Perhitungan Berat kiriman berdasarkan timbangan (actual weight) dan berdasarkan dimensi, dimana berat tersebut
dianggap seperti yang disetujui / tagihkan.
- Rumus berat dimensi udara adalah : P x L x T (cm) / 6000 = KG
- Rumus berat dimensi darat adalah : P x L x T (cm) / 4000 = KG
- Rumus berat dimensi laut adalah : P x L x T (cm) / 1000000 = CBM.
City Courier Service / Express city
Layanan cepat dalam dan antar kota dalam propinsi Sumatera Utara :
Kota Medan, P. Siantar, Padang Sidempuan, Kisaran, Pekan Baru, Palembang, DllÂ
Contoh : paket, sebar kartu undangan, promosi, brosur, dll
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