Vi förbätträr kvaliteten på
hyllor i CC-ssystemet
Under 2016 och tidigare i år har vi genomfört marknadsundersökningar om lanseringen
av CC Solid. Det var helt klart fler som var för scenario B, där CC fortsätter med trähyllor och introducerar en reparationskvot på 40 % under 2018 och 20 % 2019. Tack vare
reparationskvoten säkerställer vi att CC-systemet fungerar rättvist för alla.
Vad är en reparationskvot?
Reparationskvoten är den procentandel
av det totala antalet hyllor i ditt avtal
som du kan lämna in för reparation varje
år. Reparationskvoten gäller från den 1
mars till slutet av februari.

Så beräknas hur många hyllor du kan
lämna in för reparation.
Reparationskvoten (40 %) gånger antalet hyllor i avtalet, dividerat med avtalets
varaktighet (max. 1 år).

Reparationskvot 40 %, exempel

100

1
1år

100

Reparationsvolym
Reparations40 hyllor
volym
40 hyllor

500
500

Reparationsvolym
Reparations200 hyllor
volym
200 hyllor

år

6
6
månader

100
100

månader

Antal hyllor i avtalet

Reparationsvolym
Reparations20 hyllor
volym
20 hyllor

500
500

Reparationsvolym
Reparations100 hyllor
volym
100 hyllor

Vad händer om jag överskrider min kvot?
Om du behöver lämna in fler hyllor för reparation än det antal som omfattas av din reparationskvot har du tre möjligheter:
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Du kan komma överens
med andra CC-kunder om att
få överta hela eller
en del av deras
reparationskvot via
kvotöverföringsfunktionen
i CC LogLink.

Du kan hyra fler hyllor eller öka
antalet hyllor som du betalar
årlig poolavgift för.

Du kan betala CC
en avgift på € 5,00 per
inlämnad hylla utöver
din kvot (€ 5.00).

Starten är gratis när du
betalar en årlig poolavgift
på € 0,98 per hylla
i minst 3 år.

Hur mycket av min reparationskvot har jag kvar?
I LogLink kan du se hur många enheter du fortfarande kan lämna in på reparation under innevarande kvotår. På så sätt kan du se om du behöver vidta ytterligare åtgärder. Kontakta vår kundservice om du inte har ett CC LogLink-konto.

Kvalitetskontroll
Hyllor och andra delar av CC-transportenheterna har ett värde. Vi rekommenderar att du
kontrollerar kvaliteten på de hyllor som du tar emot. Med hjälp av standardförfarandet för funktionsdugligt/icke funktionsdugligt material på vår webbplats kan du ta reda på om en hylla kan
anses vara icke funktionsduglig (defekt).

• Om du har fått material som inte är funktionsdugligt ska du kontakta din transportör eller
leverantör.
• Om du hittar icke funktionsdugligt material i staplar som du har tagit emot direkt från Container
Centralen så ber vi dig att meddela detta via ccnordic@container-centralen.com, så att vi 		
kan förbättra våra processer.

Framtidssäkrat CC-system
Vi gynnas alla av ett starkt system av CC-hyllor som fungerar bra, är lättillgängliga och har alla
de funktioner som behövs för att stödja branschens leveranskedja. Reparationskvoten är till för
att förbättra systemets kvalitet. Vi undersöker just nu efterfrågan på CC Solid. Om efterfrågan
är tillräcklig och stabil kommer CC Solid att läggas till i CC:s produktsortiment tillsammans med
trähyllorna.

