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Leveranssätt i näthandeln

Instruktion för presentation av Postis leveranssätt för 
konsumenter i webbutikens användargränssnitt
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Så här berättar du om Postis leveranssätt i din webbutik

Att Postis leveranssätt presenteras på ett enhetligt sätt 
förbättrar kundens köpupplevelse och ökar pålitligheten. 
Säkerställ att dina kunder hittar Postis populära leveranssätt 
enkelt i din webbutik. 
Berätta om leveranssätten på en separat sida i din webbutik. 
Vi rekommenderar att du använder den längre av de två 
textalternativ som vi erbjuder. I den beskrivs mer detaljerat 
vad som ingår i leveranssättet.
I varukorgen kan du även använda det kortare alternativet 
och åtminstone Postis logotyp, helst även ikonen för 
leveranssättet.
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INNEHÅLL – LEVERANSSÄTT EFTER TJÄNST

3. Postpaket eller Expresspaket (till en automat)
4. Postpaket (till ett postkontor)
5. Småpaket eller Brev
6. Posti Expresspaket (hem eller till arbetsplatsen)
7. Posti Hempaket, Expressfrakt kväll eller Hemutdelning
8. Frakt + utdelning till privatpersoner
9. Postpaket + tilläggstjänsten Fast track (till en automat)
10. Postpaket + tilläggstjänsten Fast track (till ett 
postkontor) 
11. Posti Hempaket + tilläggstjänsten Fast track 
12. Priority, EMS och Parcel Connect

Ladda ned Postis logotyp, ikonerna för 
de olika leveranssätten och färdigt 
marknadsföringsmaterial

Här >

http://digilibrary.emmi.fi/l/RN5wpvpMgNcM
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Postpaket eller Expresspaket till en automat
Leveranstiden (x dagar) beror på processerna i din webbutik. Informera kunden om detta.  Ett postpaket levereras före kl. 19. Ett 
Expresspaket levereras före kl. 16. För Expresspaket kan du välja tilläggstjänsten Morgon. Då levereras paketet före kl. 9 på morgonen.

Postpaket, kort text:

Uthämtning i Postis Smartpost, leverans inom x dagar 
Leverans mån.–lör. före kl. 19. Du får ett meddelande när 
paketet kan hämtas i automaten. Leverans som en 
klimatvänlig Posti Green-försändelse. 

Expresspaket, kort text:

Uthämtning i Postis Smartpost, leverans inom x dagar 
Leverans mån.–fre. före kl. 16. Du får ett meddelande när 
paketet kan hämtas i automaten. Leverans som en 
klimatvänlig Posti Green-försändelse. 

Expresspaket + tilläggstjänsten Morgon, kort text:

Uthämtning i Postis Smartpost, leverans inom x dagar 
Leverans mån.–fre. före kl. 9. Du får ett meddelande när 
paketet kan hämtas i automaten. Leverans som en 
klimatvänlig Posti Green-försändelse. 
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Postpaket, lång text:

Uthämtning i Postis Smartpost, leverans inom x dagar
Leverans mån.–lör. före kl. 19. Du får ett meddelande när paketet kan 
hämtas i automaten. Du kan följa ditt pakets gång via mobilappen 
OmaPosti. Leverans som en klimatvänlig Posti Green-försändelse.

Expresspaket, lång text:

Uthämtning i Postis Smartpost, leverans inom x dagar 
Leverans mån.–fre. före kl. 16. Du får ett meddelande när paketet kan 
hämtas i automaten. Du kan följa ditt pakets gång via mobilappen 
OmaPosti. Leverans som en klimatvänlig Posti Green-försändelse. 

Expresspaket + tilläggstjänsten Morgon, lång text:

Uthämtning i Postis Smartpost, leverans inom x dagar 
Leverans mån.–fre. före kl. 9. Du får ett meddelande när paketet kan 
hämtas i automaten. Du kan följa ditt pakets gång via mobilappen 
OmaPosti. Leverans som en klimatvänlig Posti Green-försändelse. 
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Postpaket (till ett postkontor)
Leveranstiden (x dagar) beror på processerna i din webbutik. Informera kunden om detta. Ett postpaket levereras före kl. 19.
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Kort text: 

Uthämtning på posten, leverans inom x dagar 
Leverans mån.–lör. före kl. 19. Du får ett meddelande när paketet 
kan hämtas på posten. Leverans som en klimatvänlig Posti 
Green-försändelse. 

Lång text:

Uthämtning på posten, leverans inom x dagar
Leverans mån.–lör. före kl. 19. Du får ett meddelande när paketet 
kan hämtas på posten. Du kan följa ditt pakets gång via 
mobilappen OmaPosti. Leverans som en klimatvänlig Posti Green-
försändelse. 
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Småpaket eller Brev

Lång text: 

Leverans med dagsposten 
Försändelsen delas ut som en klimatvänlig Posti Green-
försändelse i postlådan/brevinkastet. Om paketet är för stort 
levereras det till det närmaste postkontoret för uthämtning.
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Kort text:

Leverans med dagsposten 
Försändelsen delas ut som en klimatvänlig Posti Green-försändelse i 
postlådan.
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Posti Expresspaket (hem eller till arbetsplatsen)
Ett Expresspaket levereras före kl. 16. Om du väljer tilläggstjänsten Morgon levereras paketet före kl. 9 på morgonen.

Expresspaket, lång text:

Postis paketleverans dagtid 
Posti levererar din beställning som en klimatvänlig Posti Green-
försändelse till önskad adress mån.–fre. före kl. 16, utan separat 
meddelande. Om du inte är hemma kan du hämta din beställning 
på den plats som anges på ankomstavin.

Expresspaket + tilläggstjänsten Morgon, lång text:

Postis paketleverans dagtid 
Posti levererar din beställning som en klimatvänlig Posti Green-
försändelse till önskad adress mån.–fre. före kl. 9 på morgonen, 
utan separat meddelande. Om du inte är hemma kan du hämta 
din beställning på den plats som anges på ankomstavin.
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Expresspaket, kort text:

Postis paketleverans dagtid 
Posti levererar din beställning till önskad adress mån.–fre. 
före kl. 16, utan separat meddelande.

Expresspaket + tilläggstjänsten Morgon, kort text:

Postis paketleverans dagtid 
Posti levererar din beställning till önskad adress mån.–fre. 
före kl. 9, utan separat meddelande



Julkinen - Public

Posti Hempaket, Expressfrakt kväll eller Hemutdelning

Postis hemleverans vid överenskommen tidpunkt
Du kan följa din försändelses gång via mobilappen OmaPosti. 
Leveranstidpunkten bestäms med dig. Leverans som en 
klimatvänlig Posti Green-försändelse. 
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Möjliga tilläggstjänster för Hemutdelning och Expressfrakt är 
Installation, Transport till återvinning och Uppackning ur 
transportförpackning.

Installation av vitvaror och hemelektronik: Enheten levereras, 
bärs in och installeras så att den är färdig att användas. Vi lämnar in 
förpackningsmaterial till behörig återvinning. I installationen ingår 
inte ändringar i inredning eller förstärkning av konstruktioner, 
ändringar i antenn- eller elnät, rörsystem eller avlopp. Läs mer om 
installationstjänsterna på 
https://www.posti.fi/henkiloasiakkaat/vastaanota/laiteasennuspalvelu
.html

För möbler: Produkten installeras så att den är klar att tas i bruk, till 
exempel montering av en soffa eller montering av benen på en 
säng. Lätt installation tar högst 15 min.
Kom ihåg: Installationstjänsterna kan dras av som hushållsavdrag!

Transport till återvinning: Din gamla enhet transporteras till 
lämplig återvinning i samband med att en ny levereras.

Uppackning ur transportförpackning: Försändelsen packas upp 
från transportunderlaget. Förpackningsmaterialet forslas bort och 
förstörs på lämpligt sätt. Du slipper transportera stora mängder 
förpackningsavfall.

https://www.posti.fi/henkiloasiakkaat/vastaanota/laiteasennuspalvelu.html
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Frakt + utdelning till privatpersoner

Postis leverans till hemmet
Posti levererar din beställning som en klimatvänlig Posti Green-
försändelse till önskad adress under arbetsdagen. 
Leveranstidpunkten bestäms per telefon. 
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Postpaket + tilläggstjänsten Fast track (till en automat)
Obs. Den utlovade leveranstiden och den sista beställningstiden (xx) beror på processerna i din webbutik.

Snabbleverans till Postis Smartpost under samma dag
Gör din beställning mån.–lör. före kl. xxx så kan du hämta ut försändelsen i 
vald Smartpost-automat senast kl. 19. Du får ett meddelande när paketet 
kan hämtas ut. Du kan följa ditt pakets gång via mobilappen OmaPosti. 
Leverans som en klimatvänlig Posti Green-försändelse. 

Snabbleverans till Postis Smartpost nästa dag
Gör din beställning mån.–lör. före kl. xxx så kan du hämta ut försändelsen i 
vald Smartpost-automat senast kl. 19 nästa dag. Du får ett meddelande 
när paketet kan hämtas ut. Du kan följa ditt pakets gång via mobilappen 
OmaPosti. Leverans som en klimatvänlig Posti Green-försändelse. 

17.1.2019
Posti Ab9



Julkinen - Public

Postpaket + tilläggstjänsten Fast track (till ett postkontor)
Obs. Den utlovade leveranstiden och den sista beställningstiden (xx) beror på processerna i din webbutik.
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Snabbleverans till ett postkontor under samma dag
Gör din beställning mån.–lör. före kl. xxx så kan du hämta ut den på 
Postis serviceställe senast kl. 19. Du får ett meddelande när paketet kan 
hämtas ut. Du kan följa ditt pakets gång via mobilappen OmaPosti. 
Leverans som en klimatvänlig Posti Green-försändelse. 

Snabbleverans till ett postkontor nästa dag
Gör din beställning mån.–lör. före kl. xxx så kan du hämta ut den på 
Postis serviceställe senast kl. 19. Du får ett meddelande när paketet kan 
hämtas ut. Du kan följa ditt pakets gång via mobilappen OmaPosti. 
Leverans som en klimatvänlig Posti Green-försändelse. 
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Posti Hempaket + tilläggstjänsten Fast track
Obs. Klockslaget xxx och den leveranstid du lovar kunden beror på processerna i din webbutik.

Snabbleverans hem under samma dag
Gör din beställning mån.–fre. före kl. xx. Posti levererar din 
beställning kl. 18–20 som en klimatvänlig Posti Green-försändelse. 
Du får ett meddelande när försändelsen har tagits emot för transport. 
Du kan följa din försändelses gång via mobilappen OmaPosti.

Snabbleverans hem nästa dag
Gör din beställning mån.–fre. före kl. xx. Posti levererar din 
beställning kl. 18–20 som en klimatvänlig Posti Green-försändelse. 
Du får ett meddelande när försändelsen har tagits emot för transport. 
Du kan följa din försändelses gång via mobilappen OmaPosti.
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Internationellt postpaket
Beroende på land levereras försändelserna till adressatens 
adress efter eventuell importförtullning eller till ett 
uthämtningsställe. Du får ett meddelande när paketet har 
ankommit. Se de landspecifika instruktionerna.

Internationellt expresspaket
Försändelserna levereras till adressatens adress efter eventuell 
importförtullning. Se de landspecifika instruktionerna.

Paket till Europa
Hemleverans eller leverans till uthämtningsställe beroende på 
land. Även på lördagar. Du får ett förhandsbesked och ett sms 
när paketet har ankommit. Se de landspecifika instruktionerna.

17.1.2019
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Priority, EMS och Parcel Connect

https://support.posti.fi/fi/tyokalut/maatiedot/index.html
https://support.posti.fi/fi/tyokalut/maatiedot/index.html
https://support.posti.fi/fi/tyokalut/maatiedot/index.html
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