B2B

Business Parcel Return Bulk
Samlede returforsendelser fra virksomhed til virksomhed i Norden.

Business Parcel Return Bulk gør det lettere for din virksomhed at få pakker retur indenfor Norden. Dine
kunder kan med den forudbetalte fragtetiket sende pakker direkte til dig i eksportlandet eller til en
alternativ afsenderadresse i modtagerlandet. Pakkerne indsamles lokalt og sendes til dig med den ønskede
frekvens. Den samme transport label bruges uanset destination.

Destinationer
Dine kunder kan returnere pakker til dig fra Sverige,
Norge og Finland. Du kan også få dine pakker sendt til
en alternativ returadresse i modtagerlandet.
Tidstabel Specificeres i aftalen. Pris Ifølge aftale
Mål og vægt pr. pakke
Maks. mål: Længde i Norden 200 cm. Længde +
omkreds= maks. 300 cm.
Mindste mål: 23 x 13 x 1 cm. Maks. vægt: Indenfor
Norden 35 kg.
Fragtdokumenter
Dine kunder kan selv udskrive transportetiketter
via Mybring på bring.dk. Du som afsender kan også
lægge etiketter i pakken og kan anvende nogen af de
transportløsninger der præsenteres her.

Levering
Returpakker leveres direkte til din dør ifølge aftale.
Tracking
Vi skanner alle dine pakker så de kan følges elektronisk
på bring.dk. For at få flere detaljer om dine forsendelser
kan du anvende trackingen i Mybring.
Ansvar
I henhold til NSAB 2015.
Tillægstjenester
Cargo Insurance
Når du gerne vil være garanteret erstatning ved skade
eller bortkomst. Maks. forsikringsbeløb er 100.000 DKK
pr. pakke og 1.000.000 DKK pr. palle.

EDI
Du kan udskrive transportetiketter og samtidig udnytte
de fordele med EDI (elektronisk dataoverførsel). Vi
tilbyder i dag tre forskellige løsninger:

AdHoc Pickup
Når dine kunder ikke har fast aftale om afhentning med
Bring eller modtaget en
returetiket.

• Vores online program Mybring er gratis og enkel at
anvende til alle Bring Parcels produkter.
• Hvis du sender større volumener kan du anvende en af
de software løsninger der findes på markedet og som
understøtter Brings tjenester.
• Hvis du har mulighed for at få EDI data fra dit
administrationssystem, kan du overføre informationen
direkte til Bring Parcels system.

eAdvising
Smidig, hurtig og gratis indleverings advisering pr SMS
og e-mail når dine kunder har indleveret returpakken.

Booking og afhentning
Hvis dine kunder ikke har fast aftale om afhentning med
Bring eller modtaget en returetiket. Hvis ikke kan dine
kunder anvende vores tillægstjeneste Ad Hoc Pickup.
Indlevering
Dine kunder kan indlevere returpakker til nærmeste
Bring pakkeshop i Danmark.

Kontakt
Vi svarer gerne på dine spørgsmål om vores
transportløsninger. Kontakt os på +45 7020 3040 eller
på mail til sales.dk@bring.com.

