
Webbutikens  
leveranssätt
Så här berättar du om Postis leveranssätt i din webbutik 

Det är bra att berätta för kunden om leveransmöjligheter-
na på ett tydligt och omfattande sätt i webbutikens Leve-
ranssätt-avsnitt redan innan den egentliga köpprocessen. 
Så förbättrar du kundnöjdheten, gör köpupplevelsen smi-
digare och påskyndar själv köpbeslutet.  

I detta dokument har vi samlat färdiga exempeltexter med 
vilka du presenterar Postis leveranssätt lättbegripligt i tur 
och ordning.  

Du kan använda kortare beskrivningar i leveransvyn i web-
butikens kassa. Dessa har vi samlat färdigt åt dig här. 

Ladda ner Postis logotyp och ikonerna för de olika leverans-
sätten här.  
 
Ladda ner ikoner och webbannonser som ger information 
om Postis miljöansvar och finländskhet här.

https://www.posti.fi/mzj3zpe8qb7p/2bVIoPpRZ3j9f0tpwopuA1/dd45c8956cf82cdaacb4ce8a1c33b09e/Visa_Postis_leveranss__tt_i_webbutikens_kassa.pdf
https://digilibrary.emmi.fi/l/WnFLTCjPMK9D
https://digilibrary.emmi.fi/l/GcV9qP-gHZNL


Webbutikens leveranssätt
 
Postpaket
Hämta ditt paket från en automat eller på posten. 
Vi levererar miljövänligt i hela Finland mån.–lör. före kl. 19. Följ pake-
tets transport i OmaPosti-appen – du får ett meddelande när du kan 
hämta paketet. Finlands största nätverk av uthämtningsställen. 

Postpaket + tilläggstjänsten Fast Track
Snabbleverans av postpaket till Postis automat
Gör din beställning mån–fre före kl. 9 (större serviceområde) eller kl. 13 
(mindre serviceområde) så levererar vi paketet på ett miljövänligt sätt 
till den automat som du har valt före kl. 19. Följ paketets transport  
i OmaPosti-appen – du får ett meddelande när du kan hämta paketet.
 
Hempaket
Hemleverans vid vald tidpunkt
Vi levererar miljövänligt, vid överenskommen tidpunkt. Du kan välja 
leveranstid i kalendern via länken. Du kan följa paketet via OmaPosti 
-appen. 

Småpaket
Leverans av små paket till brevlådan
Försändelsen delas ut miljövänligt till brevlådan eller -inkastet med 
den övriga posten i hela Finland. Du kan följa paketet via  
OmaPosti-appen. 
 
Expresspaket ända fram
Paketleverans under dagen utan separat meddelande
Vi levererar miljövänligt till önskad adress mån–fre före kl. 16 följan-
de vardag, utan separat meddelande. Lämpar sig särskilt för före-
tagskunder. 

Expresspaket ända fram  
+ tilläggstjänsten på morgonen
Postis paketleverans framme på morgonen  
utan separat meddelande
Vi levererar miljövänligt till önskad adress mån–fre före kl. 9 följan-
de vardag, utan separat meddelande. Lämpar sig särskilt för före-
tagskunder. 



Expresspaket till en automat
Expresspaket till Postis automat
Vi levererar miljövänligt till önskad automat mån–fre före kl. 16 följande 
vardag. Följ paketets transport i OmaPosti-appen – du får ett meddelan-
de när du kan hämta paketet. Finlands största nätverk av uthämtnings-
ställen. 

Expresspaket till en automat  
+ tilläggstjänsten på morgonen
Expresspaket till Postis automat på morgonen
Vi levererar miljövänligt till önskad automat mån–fre före kl. 9 följande 
vardag. Följ paketets transport i OmaPosti-appen – du får ett meddelan-
de när du kan hämta paketet. Finlands största nätverk av uthämtnings-
ställen. 

Expressfrakt till kvällen eller hemutdelning
Hemleverans av skrymmande varor vid överenskommen  
tidpunkt 
Vi levererar miljövänligt, vid överenskommen tidpunkt. Leveranstiden 
bestäms med dig. Du kan följa paketet via OmaPosti-appen.

Frakt + utdelning till privatpersoner
Leverans av skrymmande varor till hemmet
Vi levererar miljövänligt till önskad adress under arbetsdagen.  
Leveranstiden bestäms per telefon. 
 
 



Tilläggstjänster
 
 

Installation  
Lätt installation lämpar sig till exempel för möbler, efter-
som det tar max cirka 15 min. Posti installerar produkten 
i användbart skick, till exempel monterar en soffa eller 
fäster sängben. Vid mer krävande installationer (t.ex. elek-
tronik) installeras produkten i användningsklart skick.  
I installationen ingår inte ändringar i inredning eller för-
stärkning av konstruktioner, ändringar i antenneller elnät, 
rörsystem eller avlopp. Läs mer om installationstjänsterna 
(på finska).

Transport till återvinning  
Din gamla enhet transporteras till lämplig återvinning  
i samband med att en ny levereras. Den gamla enheten 
ska vara färdigt lösgjord från alla anslutningar.  

Uppackning ur transportförpackning
Försändelsen packas upp från transportunderlaget.  
Förpackningsmaterialet forslas bort och återvinns på 
lämpligt sätt.

För Expresspaket, Hempaket, Hemtransport av Frakt och Expres-
sfrakt till kvällen finns tilläggstjänsterna Installation, Transport till 
återvinning och Uppackning ur transportförpackning. 

https://www.posti.fi/henkiloasiakkaat/vastaanota/laiteasennuspalvelu.html


Internationella leveranser 

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 landspeci-
fika instruktionerna.  

Express Mail Service (EMS) 
Internationellt expresspaket 
Försändelserna levereras till adressatens adress efter eventuell import-
förtullning. Se de landspecifika instruktionerna.   

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.  

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

