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هل لديك إخطار بالوصول أو تعرف
هوية الشحن؟ يبدأ رمز الهوية بالحروف

 ،أو

 ،أو

أو

.

هل يمكنني رؤية الهوية الخاصة بك رجا ًء؟ هل يمكنني رؤية جواز السفر،
ورخصة القيادة أو بعض الهويات الرسمية األخرى من فضلك؟
رجا ًء أدخل توقيعك واسمك بحروف كبيرة هنا ،كالهما مع تاريخ اليوم.
قد يتم تسليم الطرد إلى المرسل إليه فقط .يجب عليه أو عليها أن يعرضوا
أي نوع من الهويات ،على سبيل المثال جواز سفر ،لكي يحصلوا على
الطرد.
يمكننا تسليم العنصر المرسل بالبريد فقط بعد الدفع.
نحتاج إلى ُمستخرج من سجل الشركة أو سجل االتحادات الذي يشتمل
على أسماء األشخاص المسؤولين عن التوقيع لشركتك أو إلقرار التفويض
المتناظر .يجب أن يتضمن وصل استالم العناصر المرسلة بالبريد اسم
الشركة بالكامل أو اتحادًا (عادةً طابع بريد) و
توقيعًا معتمدًا.

أنت تحتاج إلى تفويض مكتوب يحمل اسم الشخص الذي سيحصل على
العنصر بالنيابة عن المرسل إليه ،باإلضافة إلى التاريخ وتوقيع المرسل
إليه.
يُطلب مثل هذا التفويض دائ ًما عند الحصول على طرد ُمسجل (خطاب ،أو
خطاب عاجل أو طرد) ،أو عنصر مؤكد ،أو عنصر يتطلب مرسالً إليه أو
عنصر مميز لطرد شخصي ،بواسطة شخص بخالف المرسل إليه.

هل يشتمل الطرد على عناصر قيِّمة أو قابلة للكسر؟ يجب إرسال النقود،
أو األسهم واألوراق المالية ،أو المعادن أو األحجار الكريمة واألشياء
الثمينة دائ ًما عبر البريد المؤمن عليه.
هل يشتمل العنصر على أسطوانات هواء مضغوط؟
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رجا ًء صف محتويات الطرد الخاص بك .نحتاج إلى هذه المعلومات ألن
قيودًا ُمحققة تنطبق على العناصر المرسلة بالبريد ،وفقًا لدولة الوصول
الخاصة بها.
نحتاج إلى شهادة تعقيم خاصة بالمالبس المستعملة.

أدنى حجم للطرد هو

سم

سم

سم.

يجب ضغط العنصر تحت آلة اختبار المقاومة
التعامل مع أي مخاطر وتجنب األشخاص والممتلكات منها.
يمكنك اختيار التغليف من الرف هناك على أن تدفع تكلفته هنا ،في العداد.
رجا ًء امأل استمارة العنوان هذه.
تفضلوا بكتابة اسم وعنوان المرسل والمستقبل لإلرسالية.
تفضلوا بكتابة اسم وعنوان ورقم الهاتف لمرسل ولمستقبل اإلرسالية.
تفضلوا بكتابة اسم وعنوان المرسل والمستقبل لإلرسالية ،باألحرف
الالتينية واألرقام العربية.

يمكنك الدفع نقدًا فقط هنا.
نقبل التعامالت البنكية وبطاقات االئتمان.
عف ًوا ،لكنني ال أتحدث اإلنجليزية.
هل تتحدث اللغة الفنلندية  /األلمانية  /الفرنسية؟
رجا ًء انتظر لحظة ،سأبحث من أجلك.
هل تمانع العودة مجددًا خالل دقائق  /خالل ساعة  /غدًا؟
في حال رغبت في المزيد من المعلومات عن خدماتنا ،رجا ًء اتصل على
أو شاهد
الخط الساخن لخدمات البريد على الرقم
).
(
صفحات موقعنا على
شكرًا لكم.
إلى اللقاء ،نتمنى لكم يو ًما لطيفًا!
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