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Destinationer
Du kan skicka dina paket till Danmark, Finland, Norge samt inom 
Sverige.

Tidtabell
För aktuell information om leveranstid, kontakta din säljare eller vår 
kundservice.

Pris
Priset inkluderar upphämtning, transport och leverans 
till din mottagares dörr. Till Norge ingår även export- och 
importdeklarering i priset. Du behöver ha en agent eller ett ombud i 
mottagarlandet som kan ansvara för tull och moms.

Mått och vikt per paket
Maxlängd 200 cm, längd + omkrets = max 300 cm. Minsta mått: 23 x 
13 x 1 cm. Max vikt: 35 kg.

Lastbärare för transport/samlastning
Då godset fraktas på pall förutsetts EUR-pall eller motsvarande. 
Längd max 120 cm.
Bredd max 80 cm. Höjd max 180 cm (inklusive emballage och pallens 
höjd). Vikt max 750 kg per pall (inklusive emballage och pallens vikt)

Frakthandlingar
Transportetikett skriver du ut via MyBring på bring.se eller i 
valfritt TA-system som stödjer våra tjänster. Utrikesförsändelser 
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 TA-system 

som finns på marknaden och som stödjer våra tjänster
• Om du har möjlighet att få fram EDI i ditt befintliga administrativa 

system, kan du överföra informationen direkt till Brings system. 

Upphämtning
Vi hämtar dina paket hos dig enligt avtal.

Leverans
Dina paket levereras hela vägen hem till din mottagares dörr.

Sverige
• Mottagaren aviseras i förväg för val av tidsfönster via sms eller 

telefonsamtal. Telefonnummer är obligatoriskt.
• Leverans till mottagare sker normalt mellan 08:00-17:00 i  

4 timmarsfönster.
• I större städer kan även kvällsleverans erbjudas 17:00-22:00.
• Leverans sker måndag till fredag och mottagaren aviseras 30-60 

min före leverans.

Finland
• Mottagaren aviseras i förväg för val av leveransdag och 

tidsfönster via telefonsamtal. Telefonnummer är obligatoriskt.
• Leverans till mottagare sker som standard 09:00-14:00/16:00 och 

i 2 timmarsfönster.
• I större städer kan även kvällsleverans erbjudas fram till kl. 21:00.
• Leverans sker måndag till fredag.

Danmark
• Leverans till mottagare sker som standard 08:00-17:00,  

i större städer kan även 17:00-21:00 väljas.
• Leverans sker måndag till fredag.
• Mottagaren aviseras kvällstid 30-60 min före leverans.
 
Norge
• Leverans till mottagaren sker 08:00-17:00, eller  

17:00-21:00 baserat på postnummer.
• Leverans sker måndag till fredag och mottagaren  

aviseras 30-60 min före leverans. Vid kvällsleverans  
ringer chauffören.

• Mottagaren kan ge Posten Norge/Bring fullmakt att lämna kvar 
paketet ifall han/hon inte är hemma.

Tracking
Vi skannar alla dina paket så att de kan följas elektroniskt.  
Du kan spåra paketen via bring.se.

Ansvar
Enligt NSAB 2015.

Retur och direktretur
I Sverige och Danmark erbjuder vi även retur och utbytesreturer, 
leverans och returhämtning samtidigt, direkt från din kunds dörr 
(SWAP).

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

Hemleverans Paket
Hemleveranser till dina mottagare i Norden
Hemleverans Paket är en effektiv lösning för dig som vill erbjuda hemleverans till dina mottagare i Danmark, Finland, Norge 
och Sverige. Paket till utlandet transporteras samlat över gränsen (och förtullas gemensamt) vilket gör att du sparar 
både tid och pengar.


