Bring engangsfuldmagt
Hvis du enten ikke er hjemme når Bring kommer med din(e) forsendelse(r) eller du ikke selv kan afhente
din forsendelse i afhentningsbutikken, kan du udfylde denne engangsfuldmagt.
Du er ikke hjemme
Hvis du ikke er hjemme i det forventede leveringstidsrum, skal du hænge fuldmagten udvendigt på din
hoveddør, så Brings chauffør kan se fuldmagten. Hvis du ønsker det, så kan du give fuldmagt til at en
nabo/genbo får tilladelse til, på dine vegne, at modtage din(e) forsendelse(r).
Du kan ikke selv hente pakken i afhentningsbutikken
Hvis du ikke selv kan afhente din(e) forsendelse(r) i afhentningsbutikken, kan du give en anden person
fuldmagt til at afhente den/dem.
Venligst udfyld nedenstående:
Jeg giver hermed Bring/____________________ tilladelse til at stille/afhente min(e) forsendelse(r), med
følgende nr.:
_________________________________________
Levering skal finde sted til undertegnede på følgende adresse:
Fulde navn:
Adresse:
Postnr. og by:
Stil venligst pakken på dette sted:
_______________________________________________________

_____________________________________
(Dato og underskrift)
Betingelser & erstatningsansvar:
Hvis der bliver givet fuldmagt til, at forsendelsen må stilles et sted på adressen, betragtes fuldmagten
som kvittering for levering af forsendelsen. Hvis forsendelsen bliver leveret til en anden person end den
oprindelige pakkemodtager, som fx en nabo/genbo, betragtes fuldmagten som kvittering for levering,
sammen med fuldmagthavers signatur på scanneren. Hvis forsendelsen afhentes af en anden person end
pakkemodtager, betragter afhentningsbutikken fuldmagten som kvittering for levering af forsendelsen,
sammen med fuldmagtshavers underskrift på scanneren.
Når en forsendelse er stillet på adressen, mod en gyldig fuldmagt på det anviste sted, ophører Bring
Danmarks, samt dennes underleverandørers og chaufførers, erstatningsansvar.
Bring Danmark, dennes underleverandør og chauffører, er ikke ansvarlig for, hvad der sker med
forsendelsen, efter den er afleveret på leveringsadressen, som angivet i fuldmagten – hverken ved
bortkomst, vejr-, vind- fugtskader og lignende. Det er pakkemodtagerens ansvar, at leveringen på det
anviste sted, til enhver tid, er i overensstemmelse med det der fremgår af fuldmagten.

Se i øvrigt vores Generelle Betingelser.

