
Visa Postis leveranssätt i 
webbutikens kassa

För att köpupplevelsen i din webbutik ska vara smidig för 
din kund lönar det sig att visa leveranssätten på ett så 
tydligt sätt som möjligt vid kassan. De viktigaste 
kriterierna vid valet av leveranssätt är om man vill ha 
paketet till ett uthämtningsställe eller hem, och paketets 
beräknade leveranstid. Leveranstiden påverkas både av 
längden på din webbutiks leveransprocess och det valda 
leveranssättet.



Allmänna anvisningar

Det lönar sig att visa Postis leveranssätt i tre kategorier: 

1. Leverans till automat eller posten  

2. Leverans till postlåda 

3. Hemleverans

Anvisningarna utgår ifrån att din webbutik automatiskt identifierar 

storleken på produkterna i kundens köpkorg och kan på basen av den 

erbjuda leveransalternativ som motsvarar det avgående paketets storlek. 

Kom ihåg att lägga till längden på din webbutiks leveransprocess till den 

beräknade leveranstiden som du meddelar till kunden.

OmaPosti-appen

Du kan berätta för kunderna att de kan följa paketets gång i 

. I appen kan man följa försändelsen och väljaett lämpligt 

uthämtningsställe. Om kunden anger sitt mobiltelefonnummer i 

uppgifterna för beställningen, syns paketen automatiskt i OmaPosti. 

Mobiltelefonnumret påskyndar även leveransen av paketets ankomstavi när 

meddelandet kan skickas som textmeddelande.

landspecifika 

instruktionerna

Leveranstider, mått, begränsningar och övriga uppgifter för utrikes 

försändelser varierar från land till land. Bekanta dig med de 

 på vår webbsida innan postningen.

https://www.posti.fi/sv/privat/omaposti
https://www.posti.fi/sv/kundsupport/sandning/landspecifika-uppgifter
https://www.posti.fi/sv/kundsupport/sandning/landspecifika-uppgifter


1. Leverans till automat eller posten

När kunden har valt leverans till Postis automat eller posten är det fråga om 

ett postpaket. Kundens inköp kan levereras till en paketautomat när dess 

maxstorlek är högst 59 x 36 x 60 cm eller till posten när dess storlek är högst 

120 x 60 x 60 cm. Med tilläggstjänsten Skrymmande får storleken vara högst 

180 x 80 x 60 cm.Vi levererar postpaket i regel inom en vardag före kl. 19.

Exempeltext för webbutikens kassa

Du kan använda följande text vid webbutikens kassa för att berätta om 

leverans till en automat eller posten: 

Leverans till automat eller posten XX,XX € 

Du får ett meddelande när du kan hämta 

paketet. Hämta när det passar dig bäst, också 

på veckoslutet.



Erbjud kunden val av uthämtningsställe

I samband med postpaket är det bra att erbjuda kunden val av 

uthämtningsställe. Kunden kanske vill få paketet till ett uthämtningsställe 

nära hemmet eller arbetsplatsen, eller en privat automat i det egna 

husbolaget. Ge även kunden möjligheten att utvidga valet av 

uthämtningsställe på basen av plats, postnummer eller ort. 

I många webbutiksplattformar är valet av uthämtningsställe lättillgängligt 

och enkelt att ta i bruk. Om din plattform är mer skräddarsydd, beställ 

integrerad Posti Location APl av din webbutiksleverantör. Du kan även 

använda en färdig modul: leverantörer som erbjuderSmartShip-integrering 

erbjuder ofta även data för uthämtningsställe

Ifall val av uthämtningsställe inte är möjligt

Ifall val av uthämtningsställe av någon orsak inte är möjligt i webbutiken, 

kan du ange ”leverans till närmaste Postis uthämtningsställe”. Som 

handlare kan du ange val av uthämtningsställe för försändelsen till exempel 

i SmartShips användargränssnitt. Ifall mottagaren eller handlaren inte har 

angett ett uthämtningsställe för postpaketet, levererar Posti paketet till 

närmaste uthämtningsställe, som kan vara ett uthämtningsställe eller en 

automat.

Eget uthämtningsställe -tjänsten

Ett paket utan val av uthämtningsställe kan även styras till ett 

uthämtningsställe som konsumenten väljer, om konsumenten använder 

.

Uthämtningsstället som valts för postpaketet prioriteras alltid. Paketet 

levereras emellertid inte alltid till det valda uthämtningsstället. Den 

vanligaste orsaken till omstyrning är att automaten är full. Vi gör även 

omstyrning om paketets storlek eller tilläggstjänster kräver det.

https://www.posti.fi/sv/privat/paket-och-uppfoljning/folj-upp-och-ta-emot/eget-uthamtningsstalle


Postpaket

Framme i regel följande arbetsdag.

Ingå ett avtal om regelbunden 

hämtning, beställ en 

engångshämtning eller lämna in 

paketet på Postis serviceställe.

Mottagaren hämtar ut försändelsen 

på posten eller i en paketautomat

Transporttid

I regel inom 1 arbetsdag

Miximimått

120 x 60 x 60 cm


I paketautomat 59 x 36 x 60 cm


Med tilläggstjänsten Skrymmande 180 x 80 x 60 cm


Vikt max. 35 kg. 

Minimimått

15 x 15 x 1 cm, 100 g

Läs mer om Postpaket

http://posti.fi/sv/for-foretag/skicka-och-kop/inrikes-forsandelser/paketer/postpaket


2. Leverans till postlåda

Om produkten levereras direkt till din kunds brevinkast ellerpostlåda, är det 
fråga om Småpaket. Det får vara högst 35 x 25 x 3 cm. Vi levererar Småpaket 
inom 2–3 vardagar överallt i Finland (glesbygdens leveranstider kan avvika 
från detta).

Exempeltext för webbutikens kassa

Du kan använda följande text vid kassan i webbutiken för att berätta om 
leverans till en postlåda: 

Leverans till postlåda XX,XX € 

Vi levererar din beställning till ditt 
brevinkast eller postlåda. 



Småpaket

Kundvänlig – försändelsen levereras 
hemi brevinkastet eller postlådan.

Leverans inom 2–3 vardagar överallt i 
Finland (glesbygdens leveranstider kan 
avvika från detta).

Ingå ett avtal om regelbunden 
hämtning, beställ en engångshämtning 
eller lämna in paketet på Postis 
serviceställe.

Transporttid
2–3 vardagar. Glesbygdens leveranstider kan avvika från detta.

Maximimått
35 x 25 x 3 cm, 2 kg

Minimimått
Inga minimimått. Streckkoden ska kunna läsas maskinellt. 
Adresskortet får inte vara vikt över förpackningens kant eller täcka 
det ställe där försändelsen försluts.

Läs mer om Småpaket

http://posti.fi/sv/for-foretag/skicka-och-kop/inrikes-forsandelser/paketer/smapaket


3. Hemleverans

Om kunden väljer hemleverans, är det fråga om Hempaket eller 
Expressfrakt. Hempaket får vara högst 120 x 60 x 60 cm, större beställningar 
kräver antingen tilläggstjänsten Skrymmande (300 x 120 x 60 cm) eller 
Expressfrakt. När vi mottar produkten för transport, kontaktar vi 
mottagaren i regel under följande vardag för att komma överens om 
leveranstiden.

Exempeltext för webbutikens kassa

Du kan använda följande text vid webbutikens kassa för att berätta om 
hemleverans: 

Hemleverans XX,XX € 

Du får ett meddelande när du kan välja 
leveranstiden. Alternativ att lämna 
försändelsen vid dörren.



Hempaket

Framme i regel följande arbetsdag.

Ingå ett avtal om regelbunden 
hämtning, beställ en 
engångshämtning eller lämna in 
paketet på Postis serviceställe.

Försändelsen utdelas till den adress 
som anges på adresskortet och 
överlämnas mot kvittering.

Transporttid
I regel inom 1 arbetsdag.

Maximimått
120 x 60 x 60 cm

300 x 120 x 60 cm (tilläggsavgift för skrymmande försändelse)

35 kg

Minimimått
15 x 15 x 1 cm, 100 g

Läs mer om Hempaket

http://posti.fi/sv/for-foretag/skicka-och-kop/inrikes-forsandelser/paketer/hempaket


Expressfrakt

Med hjälp av frakttjänsten når du 

cirka 90 procent av företagen i 

Finland följande arbetsdag.

I genomsnitt delas 97 procent av 

Postis fraktförsändelser ut fem 

dagar i veckan över natten.

Läs mer om Expressfrakt

http://posti.fi/sv/for-foretag/skicka-och-kop/inrikes-forsandelser/fraft/expressfrakt-med-avtal


Exempel på hur leveranssätten kan visas vid kassan


