Udkørsel og afhentning af
dagens post
Allerede fra kl. 8.00 kan du få din post. Vi henter også gerne breve og pakker på et aftalt
tidspunkt hver eftermiddag.

Udkørsel af post – i et aftalt tidsrum
Vælger du at få din post kørt ud, får du mange
fordele:
∙∙ Du modtager posten tidligt på dagen
∙∙ Du modtager generelt breve nogle dage tidligere
∙∙ Du modtager breve alle dage fremfor på en
enkelt dag hver uge
∙∙ Posten bliver kørt ud til adressen i et fast 30
minutters tidsrum mellem kl. 8 og 10, så du
bedre kan planlægge dagen.
Afhentning af breve og pakker
Du kan også udvide din effektive arbejdstid om
eftermiddagen og undgå at bruge tid på posthuset
– lad os hente posten.
Du kan aftale, at posten skal afhentes mellem kl. 14
og 18. Afhentningstidspunktet aftales nærmere i
dialog med PostNord.
Har virksomheden lukket, når vi kommer, kan vi
gratis tilbyde udlån af en aflåselig plastboks, hvis
mængderne tillader det. Boksen rummer 1,3 m3.

Fylder posten mere end, hvad der kan være i
plastboksen, kan vi aftale adgang til et aflåst lokale,
hvor posten stilles.
Pris
Prisen for transporten fastsættes ud fra, hvor
langt PostNord skal køre for at hente eller levere
posten.
Har du brug for en afhentning på en fast ugedag,
er det også en mulighed.
Udkørsel og afhentning i en begrænset periode
Har du brug for at få din post afhentet eller kørt ud
i en begrænset periode på en måned er det også
muligt. Kontakt PostNord på 70 11 12 30 for at høre
nærmere.
Yderligere information og kontakt
Læs mere om udkørsel og afhentning eller andre
transportopgaver på www.postnord.dk/erhverv,
hvor du også finder priserne.

0918

Kontakt din salgskonsulent for at høre
mere om mulighederne med udkørsel,
afhentning eller
andre transportopgaver. Du kan
også ringe til os på
70 11 12 30.

