
Business Parcel
Pakker fra virksomhed til virksomhed i hele verden og i Danmark

Bring har Nordens mest heldækkende netværk som bundet sammen med hele verden. Vores pakkeløsninger 
er pålidelige, lette at anvende og tilfører merværdi. Med Business Parcel kan du sende pakker til dine 
erhvervskunder i hele verden.

B2B

Destinationer
Du kan sende dine pakker til hele verden og i Danmark.

Tidstabel
For aktuel information om hvor lang tid det tager 
pakkerne at nå dine modtagere, se tidstabellen på vores 
hjemmeside.

Pris
I Danmark fast pris pr. pakke op til 35 kg. I resten 
af verden er prisen baseret på grundpris + kilotillæg 
og er inklusiv afhentning, transport og levering til 
modtagerens adresse (virksomhed).
Volumenfaktor 280 kg/m3. Til de fleste lande
indgår eksport- og importdeklarering samt udkørsel til 
modtagerens dør. Sender du uden for EU betales told og 
moms af modtageren.

Mål og vægt pr. pakke
Maks. mål: Længde 150 cm, længde +omkreds= maks. 
300 cm. Mindste mål: 23 x 13 x 1 cm. Maks. vægt: 
Indenfor Norden 35 kg. Til de fleste øvrige lande 30 kg.

Fragtdokumenter
Transportlabel til Business Parcel skrives ud via Mybring 
på Bring.dk eller i valgfrit EDI-system som understøtter 
vores tjenester. Forsendelser uden for EU skal 
komplementeres med toldbehandlinger.

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

• 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 system.

Booking
Afhentning af dine pakker bookes enkelt på Mybring
 
Afhentning
Vi henter dine pakker hos dig ifølge aftale.

Levering
Dine pakker leveres direkte til dine modtageres dør 
mandag-fredag indenfor almindelig kontortid.

Indlevering
Har du et mindre antal pakker, maks. 20, kan du 
indlevere pakkerne til nærmeste PakkeShop i Danmark i 
følge 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. 

eAdvising
Smidig, hurtig og gratis advisering pr. SMS og e-mail 
direkte til dine modtagere.

Telephone Notification
Chaufføren ringer op til modtageren på det oplyste 
telefonnummer og adviserer levering ca. 30 min. før 
forventet levering.

Delivery Indoors
Levering sker længere ind til et anvist sted end hvad 
hovedtjenesten som standard indeholder.

Flex Delivery
Dine pakker leveres til modtageren selvom modtageren 
ikke er til stede og kan kvittere for modtagelsen.

Delivery Notification to Sender
Smidig, hurtig og gratis leverings advisering pr. SMS og 
e-mail.

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


