
 

 
  

 

PickUp Parcel Return Bulk 
Samlede returforsendelser fra privatpersoner til virksomheder i Norden. 

 
Gør det enkelt for dine kunder at returnere pakke i Norden. Pakkerne kan sendes direkte 
til dig i afsenderlandet eller til en alternativ adresse i modtagerlandet. Pakken afhentes 
lokalt og returneres med den frekvens du ønsker det. Samme transportetiket anvendes 
uanset destination. 

 
 

Destinationer 
Dine kunder kan returnere fra Norge, Sverige og Finland 
eller sende til en alternativ adresse i modtagerlandet. 

 
Tidstabel 
Se tidstabel på bring.dk 

 
Pris 
Prisen inkluderer afhentning, transport og levering til 
valgt udleveringssted. 

 
Integration til PickupPoint 
En forudsætning for at give dine webshopkunder  
adgang til Brings nordiske netværk af udleveringssteder 
er integration af Brings PickupPoint API fra http:// 
developer.bring.com/api/ . Teknisk beskrivelse samt 
support findes på denne side. 

 
Mål pr. pakke 
Maks. mål: Længde fra Norge og Finland 200 cm, øvrige 
lande i Norden 150 cm. Længde + omkreds = maks. 300 
cm. 

 
Ved indlevering til PickUp Locker / pakkeautomat i 
Danmark 60 cm x 40 cm x 40 cm. 

 
Mindste mål: 23 x 13 x 1 cm. 

 
Vægt pr. pakke 
Maks. 20 kg pr. pakke fra Danmark og Sverige, fra 
Norge og Finland maks. 35 kg pr. pakke. 

 
Mål og vægt pr. lastebærer 
Godset fragtes samlet på paller og det skal derfor være 
en EUR-palle eller tilsvarende. 
Længde maks. 120 cm. Bredde maks. maks 80 cm. 
Højde maks. 180 cm (inklusiv emballage og pallens 
højde). Vægt maks- 1000 kg pr. palle (inklusiv emballage 
og pallens vægt), maks. 23 ton pr. transportopdrag. 

 
Fragtdokumenter 
Du kan udskrive transportetiket for PickUp Parcel 
Return Bulk i valgfrit EDI-system, der understøtter 
vores tjenester. Udenrigsforsendelser suppleres med 
toldpapirer, waybill og routinglabel. 

EDI 
For at kunne returnere en pakke skal du anvende EDI 
(elektronisk overførsel af data). Samtidigt med at du 
udskriver dine transportetiketter overføres data til Bring. 
Bring tilbyder tre forskellige løsninger: 

 
• Vores online tjeneste Mybring er gratis og let at 

anvende til at udskrive fragtdokumenter til forsendelse 
af pallen med Pick Up Parcel Bulk pakker. Såfremt der 
ikke er integration til valgfrit udleveringssted med 
Bring og Mybring anvendes til at lave fragtetiketter vil 
Mybring finde nærmeste udleveringssted i forhold til 
modtagers adresse 

• Du kan benytte et af de softwareprogrammer, der 
findes på markedet, som understøtter vores tjenester. 

• Hvis du har mulighed for at få EDI frem i dit 
eksisterende administrative system, kan du overføre 
informationen direkte til Brings system. 

 
Indlevering 
Dine kunder kan indlevere returpakker til nærmeste Bring  
pakkeshop. 

 
Levering 
Returpakker returneres til dig ifølge aftale. 

 
Ansvar 
I henhold til NSAB 2015. 

Tillægstjenester 

Cargo Insurance 
Når du vil være sikker på erstatning ved skade eller 
bortkomst. Maks. forsikringsbeløb er 100.000 DKK pr. 
pakke 

 
Ad Hoc PickUp 
Når dine kunder ikke har fast aftale om afhentning eller 
en returetiket.  

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


