Business Parcel Bulk
Samlade paketförsändelser från företag till företag
Business Parcel Bulk är en enkel och effektiv lösning för dig som har behov av att skicka fler än
20 paket samtidigt till olika företag i samma land. Paketen transporteras samlat över gränsen
och förtullas gemensamt, vilket ger dig lägre kostnader och snabbare leveranser.

Destinationer
Sverige, Tyskland, Danmark, Estland, Finland, Färöarna,
Storbritannien, Island, Norge, Holland.
Tidtabell
Normal leverenstid inom Norden är 1-4 dagar.
Pris
Priset inkluderar upphämtning, transport och leverans
till din mottagares dörr. Export- och importdeklarering
ingår också i priset. Vid försändelser till Norge måste du
ha en lokal agent eller ett ombud som kan ansvara för
tull och moms.
Mått och vikt per paket
Max mått/paket: Längd inom Norden 200 cm, övriga
världen 150 cm. Längd+omkrets=max 300 cm.
Minimum mått/paket: 23x13x1 cm.
Max vikt/paket: 35 kg inom Norden, 30 kg till övriga
länder.
Mått och vikt per pall
Max mått/pall: Längd max 120 cm. Bredd max 80 cm.
Höjd max 180 cm (inklusive emballage och pallens höjd).
Max vikt/pall: 750 kg per pall (inklusive emballage och
pallens vikt), max 23 ton per transportuppdrag.
Då godset fraktas på pall, måste det vara en EUR-pall
eller motsvarande.
Frakthandlingar
Transportetikett skriver du ut via din EDI-lösning.
Försändelser till Norge måste kompletteras med
tullhandlingar, waybill och routinglabel.
EDI
Du kan skriva ut transportetiketter och samtidigt
utnyttja andra fördelar med EDI (elektronisk överföring
av data). Vi erbjuder idag tre olika lösningar:
• Vår online-tjänst Mybring är kostnadsfri och
enkel att använda.
• Du som skickar större volymer kan använda en av de
mjukvaror som finns på marknaden och som stödjer
våra tjänster.
• Om du har möjlighet att generera EDI-filer i ditt
befintliga administrationssystem, kan du överföra
informationen direkt till Bring.
Bokning
Upphämtning av dina paket bokar du enkelt via mybring.
com eller genom att ringa till vår kundservice.

Upphämtning
Vi hämtar dina paket hos dig enligt avtal.
Leverans
Dina paket levereras direkt till mottagarens dörr,
måndag-fredag under kontorstid.
Tracking
Vi skannar alla dina paket så att de kan följas
elektroniskt. Du kan följa paketen via vår tracking på
bring.se
Ansvar
Enligt NSAB 2015
Tilläggstjänster
Cargo Insurance
När du vill vara garanterad ersättning vid skada eller
förlust av dina försändelser. Maximalt försäkringsbelopp
är 100 000 SEK/paket och
1 000 000 SEK/pall.
Flex Delivery
Dina paket levereras till mottagaren, även om
mottagaren inte är på plats vid leveranstillfället och kan
kvittera försändelsen.
E-advising
Smidig och snabb avisering direkt till din mottagare.
Skickas kostnadsfritt via SMS och E-mail.
Telephone Notification - chaufför ringer upp
mottagare på angivet telefonnummer och aviserar om
ankomst ca 30 min före leverans.
Delivery Indoors - leveransen sker längre in till
anvisad plats än vad huvudtjänsten som standard
innebär.
Kontakt
Vi svarar gärna på dina frågor om våra
transportlösningar.
Kundservice 020 765 000
www.bring.se

