Køge juli 2018

Prisregulering pr 13.08.2018.
Kære kunde.
Med baggrund i det kraftigt øgede pres på kapaciteten og de varslede begrænsninger for lastbilparkering
langs det danske vejnet, ser vi os desværre nødsaget til at gennemføre en mindre prisregulering pr
13.08.2018.
Kapacitet:
NTG Nordic A/S har gennem 2018 oplevet en fremherskende mangel på kapacitet og et gradvist voksen de
prispres fra vores leverandører.
Dette skyldes bl.a. en udbredt chaufførmangel i Europa samt vigende produktion hos vognmændene (øget
belastning af vejnettet, store vejarbejder og større krav til fix- og slot-tider, alle faktorer der hæmmer
produktiviteten).
Parkeringsrestriktioner:
Der er fra dansk politisk side varslet begrænsninger for chaufførernes mulighed for at afholde det
lovpligtige ugehvil på de danske rastepladser, og der er allerede nu indført parkeringsrestriktioner på
rastepladserne langs det danske motorvejsnet.
EU-kommissionen har i forlængelse heraf truet Danmark med en retssag, hvis Danmark fastholder de
ændrede parkeringsregler, idet disse ventes at slå særskilt hårdt for de udenlandske EU-vognmænd, der
påtager sig transportopgaver i bl.a. Norden. Hermed vil ændringen i de danske parkeringsregler bidrage til
ulig konkurrence og ”ubegrundet indirekte forskelsbehandling”.
Sideløbende hermed er NTG Nordic A/S i færd med at undersøge muligheden for at bistå vores
leverandører med alternativer, men for nærværende er konstateringen at dette tiltag vil føre til en øget
omkostning for vognmanden- og NTG Nordic A/S.
Det skyldes bl.a. omkørsel i forbindelse med weekendhvil, manglende mulighed for effektivt at udnytte
køretiden, dyrere parkering mv.
Bødetaksterne for overtrædelse af parkeringsforbuddet er i forlængelse af de ændrede restriktioner sat op
med flere hundrede procent pr 1. januar 2019.
Prisregulering:
Vi ser os med baggrund i ovenstående derfor nødsaget til at foretage en mindre ændrin g i prisaftalen.
Prisregulering på pt 5,4 % vil indtil videre fremgå som en separat linje på fakturaen.

Såfremt noget af ovenstående måtte give anledning til spørgsmål, står vi naturligvis til rådighed.
Kontakt da blot din sædvanlige kontaktperson.
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