
 

 

 

 

                       PickUp Parcel 
Skicka paket till privatpersoner i hela världen 
 
PickUp Parcel är den perfekta paketlösningen för dig som driver e-handel eller postorder. Du kan skicka paket till 
mottagare över hela världen. Snabbt och enkelt med samma transportetikett oavsett destination. 
 
Destinationer 
Du kan skicka dina paket inom Norden och till resten av 
världen. 
 
Tidtabell 
För aktuell tidtabell, se bring.se 
 
Pris 
Alla priser för PickUp Parcel inkluderar upphämtning, 
transport och leverans till din mottagares närmsta 
utlämningsställe eller postkontor. 
Priset baseras på grundpris+kilotillägg till olika priszoner 
och beräknas efter volymfaktor 280 kg/m3. 
Exportdeklarering är inkluderat i priset. Moms, tull och 
importdeklarering betalas av mottagaren. 
 
Mått och vikt per paket 
Maxmått: Till Danmark via paketautomat 60x40x40 cm, 
till övriga länder gäller längd 150 cm, längd + omkrets =  
max 300 cm 
Minimimått: Sverige 23x13x3,5 cm, övriga länder länder 
23x13x1 cm. 
Maxvikt: Finland och Norge är max 35 kg per kolli. 
Inom Sverige, Danmark och till övriga länder 20 kg. 
 
Frakthandlingar 
Transportetikett för PickUp Parcel skriver du ut i den 

 EDI-lösning som du använder. Utrikesförsändelser ska 
kompletteras med tullhandlingar. 
 
EDI 
Du kan skriva ut transportetiketter och samtidigt 
utnyttja andra fördelar med EDI (elektronisk överföring 
av data) till Brings olika system. 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 Brings system 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Bokning 
Du bokar transport av dina paket enkelt på mybring.com 
 
Upphämtning 
Vi hämtar dina paket hos dig enligt avtal. 
 
Leverans 
Paketen levereras till mottagarens närmsta 
utlämningsställe eller postkontor. Mottagaren blir 
föraviserad med information om var han/hon kan hämta 
ut sitt paket. Utanför Norden sker leverans som standard 
direkt hem till din mottagare. 
 
Tracking 
Vi skannar alla dina paket så att de kan följas 
elektroniskt på bring.se. För mer detaljer kring din 
försendelse kan du använda trackingen i Mybring. 
 
Ansvar 
Enligt NSAB 2015. 
 
Tilläggstjänster 
•Flex Delivery 
Dina paket levereras hem till mottagaren, även om 
mottagaren inte är på plats vid leveranstillfället och 
kan kvittera försändelsen 
•Cargo Insurance 
När du vill vara garanterad ersättning vid skada eller 
förlust av dina försändelser. 
Maximalt försäkringsbelopp är 100 000 SEK/paket. 
•Cash On Delivery 
Ge dina kunder möjlighet att betala när paketet 
levereras. 

 
Kontakt 
Vi svarar gärna på dina frågor om våra transportlösningar. 
 
Kundservice 020-765 000 
www.bring.se 

 

 

 

 

 

 

 

 


