
SmartShip

Val av fraktprodukter och 

tilläggstjänster



Välj Posti Frakt i Posti SmartShip om du ska skicka en 

fraktförsändelse med fraktsedel

12.11.2019

[Eget namn och titel]



Dokument och uppföljning

• Beställ transporten via Post SmartShip så 

tidigt som möjligt på uthämtningsdagen, 

senast kl. 11.30. Beställ fulla och partiella 

laster dagen före hämtningen.

Leverans

• Försändelsen levereras till adressaten 
vardagar kl. 8–16. 

• Om adressaten är en privatperson 
kontaktar vi adressaten personligen för att 
komma överens om bästa möjliga 
leveranstid. Det är bra att reservera en 
extra vardag för detta. 

• Närmare transporttider fås via 
leveranstidsförfrågan. 

12.11.2019

[Eget namn och titel]

Posti Frakt – Beställ i dag, framme imorgon

Transportdokumenten från Posti 

SmartShip

• Fraktsedel och kollietikett 

• Kunden förser varje kolli med en individuell 

kollilapp och ger chauffören fraktsedeln.

Uppföljning

• Försändelsen registreras dygnet runt i 

varje skede av transporten. Uppföljningen 

fungerar på försändelsenivå.

Prissättning

• Beror på avståndet och försändelsens 

storlek. Närmare definitioner av 

fraktvikterna finns i produktvillkoren.

Så här beställer du

Så här hämtar vi

• Beställningen hämtas i främsta hand på 

beställningsdagen och levereras till 

avgångsterminalen före kl. 16.

• Föraren granskar försändelsen vid 

mottagning och lastar försändelsen.

• Avsändaren ansvarar för att försändelsen 

är förpackad på ett lämpligt sätt.



Tilläggstjänster för Frakt

• Schemalagd utdelning

• Leveranstider som kan väljas är 07–09, 09–12, 12–14 och 

14–16. Kontrollera postnummerspecifika tidsfönster i 

SmartShip-beställningskanalen. 

• Utdelning till privatperson

• Leverans till privatkunder. Överenskommelse av leveranstid 

ingår. Adressatens telefonnummer krävs. 

• Efterkrav

• Utlämning till mottagaren mot en avgift som fastställts av 

kunden. Summa, kontonummer och betalningsreferens 

krävs. 

• Personlig utlämning

• Leverans endast till den person som anges på försändelsen. 

Till tjänsten hör ett telefonsamtal till adressaten minst en 

timme före ankomst.

• Leverans utan adressatens kvittens

• Leverans till adressatens adress även om adressaten inte är 

på plats.

12.11.2019

[Eget namn och titel]

Försändelser med fraktsedel 

• Telefonavisering före leverans

• Telefonsamtal minst en timme före ankomst. Adressatens 

telefonnummer krävs. 

• Telefonavisering före hämtning 

• Telefonsamtal minst en timme före ankomst. Avsändarens 

telefonnummer krävs. 

• Transport av farliga ämnen (TFÄ) / LQ Transport

• Transport av ämnen och föremål som klassas som farliga 

enligt lagen om transport av farliga ämnen. Avsändarens 

namn kan anges i Deklarant-fältet. Hanteringsuppgifterna i 

fälten 1–4 skrivs ut på ett TFÄ-dokument, men övergår inte till 

Posti i EDI-meddelandet.

• Leverans till specifik plats

• Leverans till en specifik lättillgänglig plats. Överenskommelse 

av leveranstid ingår. Adressatens telefonnummer krävs. 

Tjänst som avtalas med försäljaren och öppnas separat.



Tilläggstjänster för Frakt

• Uthämtning från en specifik plats 

• Uthämtning från en specifik lättillgänglig plats. Omfattar avtal av 

uthämtningstid. Avsändarens telefonnummer krävs. Tjänst som 

avtalas med försäljaren och öppnas separat.

• Hylltjänst

• Till tjänsten hör bl.a. att föra försändelsen till en separat bestämd 

plats hos mottagande kundställe, lossning av försändelsen ur 

förpackningen, sätta försändelsens varor på plats (insortering på 

hyllor) och bortföring av förpackningsavfall. Dessutom kan man 

utföra till exempel inventering eller tilläggsbeställning. Hylltjänsten 

lämpar sig för regelbundna och på förhand avtalade 

varuleveranser. Adressatens telefonnummer krävs. Tjänst som 

avtalas med försäljaren och öppnas separat.

• Uppackning ur produktförpackning

• Försändelsen packas upp ur transport- och produktförpackningen 

på ett visst ställe, och förpackningsmaterialet transporteras bort 

och förstörs på lämpligt sätt. Tjänst som avtalas med försäljaren 

och öppnas separat.
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[Eget namn och titel]

Försändelser med fraktsedel 

• Uppackning ur transportförpackning

• Paketförsändelsen packas upp ur transportförpackningen och 

transportunderlaget för Fraktförsändelse, förpackningsmaterialet 

transporteras bort och förstörs på lämpligt sätt. Tjänst som avtalas 

med försäljaren och öppnas separat.

• Leverans till terminal

• Kunden kan lämna en transportfärdig fraktförsändelse direkt till 

terminalen för vidare transport. Den största tillåtna fraktvikten på 

försändelser som lämnas till terminalen är 2 500 kg.

• Avhämtning från terminal

• Kunden har möjlighet att adressera en försändelse direkt till en 

terminal där mottagaren hämtar försändelsen. Posti kontaktar 

mottagaren när försändelsen anländer till terminalen. Adressatens 

telefonnummer krävs.

• Värmetransport

• Försändelserna transporteras i ett uppvärmt (> +0 grader) 

lastutrymme. Tjänsten Värmetransport är tillgänglig vardagar under 

perioden den 1 oktober–30 april.



Tilläggstjänster för Frakt

• Utdelningsservice med lyftkran

• Hämtning och/eller utdelning av fraktförsändelse sker med 

lyftkran. Utdelningsservicen med lyftkran är tillgänglig för 

försändelsepartier på mindre än 5 000 kg, där ett enskilt kollis 

vikt inte får överskrida 2 500 kg. 

• Avfallstransport

• Namn, kod och vikt krävs. Tjänst som avtalas med försäljaren 

och öppnas separat.

• Lång försändelse

• Tilläggstjänsten gäller frakt av varor, föremål och buntar som 

är 2,4–7,0 meter långa och som kan lastas på varandra. 

Transport av varor som är över 7 meter långa ska avtalas 

separat.

• Annan betalare

• Betalarens kundnummer krävs.
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Försändelser med fraktsedel 



Välj Posti Expressfrakt i Posti SmartShip om du ska skicka 

en fraktförsändelse med adresskort

12.11.2019

[Eget namn och titel]



Dokument och uppföljning

• Beställ transporten via Post SmartShip så 

tidigt som möjligt på uthämtningsdagen, 

senast kl. 11.30. Beställ fulla och partiella 

laster dagen före hämtningen.

Leverans

• Försändelsen levereras till adressaten 

vardagar kl. 8–16. 

• Om adressaten är en privatperson 

kontaktar vi adressaten personligen för att 

komma överens om bästa möjliga 

leveranstid. Det är bra att reservera en 

extra vardag för detta. 

• Närmare transporttider fås via 

leveranstidsförfrågan. 
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[Eget namn och titel]

Posti Expressfrakt – beställ i dag, framme imorgon

Transportdokumenten från Posti 

SmartShip

• Adresskort

• Kunden förser varje kolli med en individuell 

adresskort.

Uppföljning

• Försändelsen registreras dygnet runt i varje 

skede av transporten. Uppföljningen 

fungerar på försändelsenivå.

Prissättning

• Beror på avståndet och försändelsens 

storlek. 

Så här beställer du

Så här hämtar vi

• Beställningen hämtas i främsta hand på 

beställningsdagen och levereras till 

avgångsterminalen före kl. 16.

• Föraren granskar försändelsen vid 

mottagning och lastar försändelsen.

• Avsändaren ansvarar för att försändelsen 

är förpackad på ett lämpligt sätt.



12.11.2019

[Eget namn och titel]

Vilka tilläggstjänster till Expressfrakt?

Försändelser med adresskort 

• Morgon 09

• Försändelsen levereras till mottagaren inom de områden som 

fastställs i Leveranstidsförfrågan före kl. 9.00 följande vardag. 

• Kväll 21

• Posti kontaktar mottagaren inom 1–2 vardagar från det att 

försändelsen har skickats och avtalar om ett tidsintervall för 

utdelningen tidigast följande vardag. Försändelsen levereras till 

mottagaren vardagar kl. 9–21. Tjänsten omfattar utdelning till den 

adress som anges i transportdokumentet, intill ytterdörren till 

mottagarens lägenhet. 

• Samma dag 00

• Försändelser avhämtas från kunden enligt en ort- och tjänstespecifik 

tidtabell eller enligt kundavtalet och levereras till mottagaren samma 

dag före kl. 16.00.

• Postförskott

• Försändelsen överlämnas till mottagaren mot en avgift som fastställts 

av Kunden.

• Personlig utlämning

• Försändelsen överlämnas endast personligen till den mottagare som 

har antecknats på försändelsen.

• Leverans utan adressatens kvittens

• Försändelserna levereras till adressen i transportdokumentet utan 

kvittering av mottagaren.

• Elektronisk föravisering

• Posti skickar förhandsuppgifter om den försändelse som ska delas ut 

till det mobiltelefonnummer eller den e-postadress som avsändaren 

uppgett i EDI-meddelandet.

• Telefonavisering före leverans

• Mottagaren kontaktas per telefon före utdelningen och en närmare 

utdelningstidpunkt anges.

• Transport av farliga ämnen (TFÄ / LQ Transport)

• Transport av ämnen och föremål som klassas som farliga enligt lagen 

om transport av farliga ämnen. Avsändarens namn kan anges i 

Deklarant-fältet. Hanteringsuppgifterna i fälten 1–4 skrivs ut på ett 

TFÄ-dokument, men övergår inte till Posti i EDI-meddelandet.



12.11.2019

[Eget namn och titel]

Vilka tilläggstjänster till Expressfrakt?

Försändelser med adresskort 

• Leverans till specifik plats

• Tjänsten omfattar leverans av försändelsen till en separat fastställd plats, såsom 

våning, arbetsrum eller liknande. Posti kommer på förhand överens med 

mottagaren per telefon om det exakta leveransstället för försändelsen samt 

meddelar leveranstiden med två timmars noggrannhet. Tjänst som avtalas med 

försäljaren och öppnas separat.

• Hylltjänst

• Till tjänsten hör bl.a. att föra försändelsen till en separat bestämd plats hos 

mottagande kundställe, lossning av försändelsen ur förpackningen, sätta 

försändelsens varor på plats (insortering på hyllor) och bortföring av 

förpackningsavfall. Dessutom kan man utföra till exempel inventering eller 

tilläggsbeställning. Hylltjänsten lämpar sig för regelbundna och på förhand 

avtalade varuleveranser. Adressatens telefonnummer krävs. Tjänst som avtalas 

med försäljaren och öppnas separat.

• Uppackning ur produktförpackning

• Försändelsen packas upp ur transport- och produktförpackningen på ett visst 

ställe, och förpackningsmaterialet transporteras bort och förstörs på lämpligt sätt. 

Tjänst som avtalas med försäljaren och öppnas separat.

• Uppackning ur transportförpackning

• Paketförsändelsen packas upp ur transportförpackningen och 

transportunderlaget för Fraktförsändelse, förpackningsmaterialet 

transporteras bort och förstörs på lämpligt sätt. Tjänst som 

avtalas med försäljaren och öppnas separat.

• Montering

• Omfattar leverans av apparaten till monteringsplatsen, montering 

så att den är klar att tas i bruk och bortförande av 

förpackningsavfallet till lämplig återvinning. Det är inte möjligt att 

utföra monteringsarbeten som kräver tillstånd i anslutning till 

tjänsten. Monteringstiden är högst 15 minuter. Tjänst som 

avtalas med försäljaren och öppnas separat.

• Transport till återvinning 

• I samband med leverans av en försändelse tar Posti en gammal 

produkt som motsvarar den nya produkten av mottagaren och 

transporterar den till lämplig återvinning eller förstörelse. Per en 

ny produkt kan beställas transport av en motsvarande produkt till 

återvinning. Tjänst som avtalas med försäljaren och öppnas 

separat.



12.11.2019

[Eget namn och titel]

Vilka tilläggstjänster till Expressfrakt?

Försändelser med adresskort 

• Installation

• Installation omfattar leverans av apparaten till installationsplatsen, 

installation som kräver tillstånd så att den är klar att tas i bruk och 

bortförande av förpackningsavfallet till lämplig återvinning. Tjänsten är 

tillgänglig för de flesta hushållsapparater och hemelektronikprodukter. 

Tjänst som avtalas med försäljaren och öppnas separat.

• Avhämtning från terminal

• Kunden har möjlighet att adressera en försändelse direkt till en terminal där 

mottagaren hämtar försändelsen. Posti kontaktar mottagaren när 

försändelsen anländer till terminalen. Avsändaren ska ange mottagarens 

telefonnummer i transportdokumentet.

• Värmetransport

• Försändelserna transporteras i ett uppvärmt (> +0 grader) lastutrymme. 

Tjänsten Värmetransport är tillgänglig vardagar under perioden den 1 

oktober–30 april.


