Leveranssätt i näthandeln

Instruktion för presentation av Postis leveranssätt i
webbutikens gränssnitt
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Försändelser som ska hämtas ut
Postis produkt som du använder: Postpaket
Uthämtning i Postis Smartpost
Hämta beställningen i vald Smartpost-automat. Du får ett
meddelande när paketet finns att hämta. Paketet är en
klimatvänlig Posti Green-försändelse.

Uthämtning på posten
Hämta ut beställningen på vald Postis serviceställe. Du får
ett meddelande när paketet finns att hämta. Paketet är
en klimatvänlig Posti Green-försändelse.

Postis produkt som du använder: Posti Expresspaket – till exempel lagret till
butiken
Uthämtning i butiken
Webbutikens egen beskrivning
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Postis produkt som du använder: Postpaket + tilläggstjänsten Fast track
Obs.: Klockslaget xxx och den leveranstid du lovat kunden beror på webbutikens egen
process.
Fast track-uthämtning i Postis Smartpost
Gör din beställning senast kl. xxx så kan du hämta ut den i vald
Smartpost-automat senast kl. 19 samma dag. Du får ett meddelande
när paketet finns att hämta. Paketet är en klimatvänlig Posti Green-f
örsändelse.

Fast track-uthämtning på posten
Gör din beställning senast kl. xxx så kan du hämta ut den på vald
Postis serviceställe senast kl. 19 samma dag. Du får ett meddelande
när paketet finns att hämta. Paketet är en klimatvänlig Posti Greenförsändelse.

Försändelser som levereras till mottagaren
Postis produkt som du använder: Småpaket eller Brev
Leverans med dagsposten
Posti levererar din beställning till önskad adress. Försändelsen delas
ut som en klimatvänlig Posti Green-försändelse postlådan /
brevinkastet eller närmaste postkontor om försändelsen är för stor.

Postis produkt som du använder: Posti Expresspaket
Obs.: Klockslaget xxx och den leveranstid du lovat kunden beror på webbutikens egen
process och de valda tilläggstjänsterna.
Postis hemleverans dagtid
Gör beställningen senast kl. xx. Posti levererar din beställning till
önskad adress som en klimatvänlig Posti Green-försändels följande
vardag senast kl. 16 / följande morgon senast kl. 9. Om du inte är
hemma, kan du hämta din beställning på den plats som anges på
ankomstavin.

Postis produkt som du använder: Posti Hempaket + tilläggstjänsten Fast track. Obs.:
Klockslaget xxx och den leveranstid du lovat kunden beror på webbutikens egen
process.
Fast track Postis hemleverans
Gör beställningen senast kl. xxx. Posti levererar din beställning
samma dag kl. 18–20 som en klimatvänlig Posti Green-försändelse.
Du får ett meddelande när transport av försändelsen pågår.

Postis produkt som du använder: Posti Hempaket, Express-frakt kväll eller Hemutdelning
Postis hemleverans vid överenskommen tidpunkt
Leveranstidpunkten bestäms med dig. Posti levererar din beställning som en
klimatvänlig Posti Green-försändelse.
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 behörig 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.
Postis produkt som du använder: Frakt + Utdelning till privatkunder
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Postis leverans till hemmet
Posti levererar din beställning till önskad adress under arbetsdagen som en
klimatvänlig Posti Green-försändelse. Leveranstidpunkten bestäms per
telefon.
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Leveransalternativ för internationell näthandel
Postis produkt som du använder: Priority-paket

PRIORITY

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.

Postis produkt som du använder: EMS

EMS

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

Postis produkt som du använder: Parcel Connect
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.
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Gör webbutikens varukorg till en tydlig upplevelse för din
kund
Här visas ett exempel på valet av leveranssätt i webbutiken.
Ladda ner Postis ikoner, banners och färdiga texter om leveranssätt på på
adressen posti.fi/verkkokauppiaalle.
Uthämtningsställena kan även visas på karta. Som sökkriterier kan man
använda gatuadress och många andra faktorer. Länka din webbplats till
adressen www.posti.fi/kartta.
Gränssnitt till Postis leveranssätt och instruktion för att koppla
kartapplikationen till webbutiken: https://api.posti.fi

Uthämtning i Postis Smartpost X euro

Hämta beställningen i vald Smartpost-automat. Du får ett meddelande när paketet
finns att hämta. Paketet är en klimatvänlig Posti Green-försändelse. Hitta
paketautomat
Sök

Sök

Uthämtning på posten X euro

Hämta ut beställningen på vald Postis serviceställe. Du får ett meddelande när
paketet finns att hämta. Paketet är en klimatvänlig Posti Green-försändelse. Hitta
serviceställe
Sök

Sök

Leverans med dagsposten X euro

Posti levererar din beställning till önskad adress. Försändelsen delas ut som en
klimatvänlig Posti Green-försändelse i postlådan/brevinkastet eller närmaste
postkontor om försändelsen är för stor.

Postis hemleverans vid överenskommen tidpunkt X euro

Leveranstidpunkten bestäms med dig. Posti levererar din beställning som en
klimatvänlig Posti Green-försändelse.
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