
PostNord Finland

Check-out presentation

February 2022



PostNord FI check-out-
suositukset

• Toimitustavat kannattaa viestiä verkkokaupassa selkeästi ja 
ymmärrettävästi.

• Tästä esityksestä löytyy kolme eri check-out-tekstien versiota, 
riippuen siitä miten paljon tekstiä verkkokaupan kassalle mahtuu.
• Versiot ovat suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi.

• Esitetyt aikavälit (1–3 työpäivää) on laskettu hetkestä, jolloin me 
PostNordissa saamme lähetyksen kuljetettavaksemme. Tämä 
kannattaa huomioida arvioidussa toimitusajassa check-outissa.

• Parhaan tuloksen saavutat, kun jaat noudon pakettiautomaatista ja 
noutopisteestä omiksi toimitustavoikseen. Mikäli haluat esittää ko. 
toimitustavat yhtenä, voit käyttää esimerkkiä 2 tai pyytää neuvoa 
it.fi@postnord.com.

• Kehittäjäsivustolta löytyy lisätietoa verkkokaupan teknisistä 
palveluista: developer.postnord.com.

• Teknisissä kysymyksissä voit myös olla 
yhteydessä tukipalveluumme it.fi@postnord.com

• PostNordin logoja ja ikoneja ( ) ja ohjeet niiden käyttöön löydät 
täältä.

mailto:it.fi@postnord.com
https://brandterminal.postnord.com/brandcenter/en/postnord/component/default/38991


Esimerkki 1

Palvelupiste, pakettiautomaatti ja kotiinkuljetus erikseen
FI, SE & ENG



PostNord Palvelupiste

Ympäristöystävällinen toimitus valitsemaasi PostNordin 
palvelupisteeseen. Arvioitu toimitusaika 1–2 päivää. Seuraa 

toimitusta PostNord-sovelluksessa.

Check-out-presentaatio
Vaihtoehto 1 suomeksi

PostNord Pakettiautomaatti

Ympäristöystävällinen toimitus valitsemaasi PostNordin 
pakettiautomaattiin. Arvioitu toimitusaika 1–3 päivää. Seuraa 
toimitusta PostNord sovelluksessa.

PostNord Kotiinkuljetus

Ympäristöystävällinen toimitus ovellesi sovittuna 
ajankohtana. Suurimmissa kaupungeissa reaaliaikaisesti
seurattavat toimitukset myös iltaisin. Muokkaa toimitusta sinulle 
sopivammaksi. Arvioitu toimitusaika 1–3 päivää.

SUOSITTELEMME100% ILMASTOKOMPENSOITU

SUOSITTELEMME100% ILMASTOKOMPENSOITU

SUOSITTELEMME100% ILMASTOKOMPENSOITU



PostNord Palvelupiste

Ympäristöystävällinen toimitus valitsemaasi PostNordin 
palvelupisteeseen. Arvioitu toimitusaika 1–2 päivää.

Check-out-presentaatio
Vaihtoehto 2 suomeksi

PostNord Pakettiautomaatti

Ympäristöystävällinen toimitus valitsemaasi PostNordin 
pakettiautomaattiin. Arvioitu toimitusaika 1–3 päivää.

PostNord Kotiinkuljetus

Ympäristöystävällinen toimitus ovellesi sovittuna ajankohtana. 
Arvioitu toimitusaika 1–3 päivää.

SUOSITTELEMME100% ILMASTOKOMPENSOITU

SUOSITTELEMME100% ILMASTOKOMPENSOITU

SUOSITTELEMME100% ILMASTOKOMPENSOITU



PostNord Palvelupiste

Ympäristöystävällinen toimitus. Arvioitu toimitusaika 1–2 päivää.

Check-out-presentaatio
Vaihtoehto 3 suomeksi

PostNord Pakettiautomaatti

Ympäristöystävällinen toimitus. Arvioitu toimitusaika 1–3 päivää.

PostNord Kotiinkuljetus

Ympäristöystävällinen toimitus. Arvioitu toimitusaika 1–3 päivää.

SUOSITTELEMME100% ILMASTOKOMPENSOITU

SUOSITTELEMME100% ILMASTOKOMPENSOITU

SUOSITTELEMME100% ILMASTOKOMPENSOITU



Toimitustiedot verkkokauppaan

• PostNord Palvelupiste (MyPack Collect)
• Ympäristöystävällinen toimitus valitsemaasi 

PostNordin palvelupisteeseen.
• Arvioitu toimitusaika 1–2 arkipäivää.

• Voit seurata toimitusta PostNord-sovelluksessa ja 
verkkosivuillamme.

• Pakettisi toimitetaan PostNordin palvelupisteeseen. 

Saat tulevasta toimituksesta ilmoituksen sovelluksella,
tekstiviestillä tai sähköpostitse, kun paketti on 
noudettavissa. Lähetystä noutavan tulee esittää 
voimassa oleva henkilöllisyystodistus ja 

saapumisilmoitus.

• Katso lähin PostNord -noutopisteesi tästä.

• Ota yhteyttä PostNordin asiakaspalveluun tästä.

• Kuljetamme paketit hiilineutraalisti, sillä 

kompensoimme paketin kuljetuksesta aiheutuvat 
hiilidioksidipäästöt. Lue lisää tästä.

• PostNord Pakettiautomaatti (MyPack Collect)
• Ympäristöystävällinen toimitus valitsemaasi 

PostNordin pakettiautomaattiin.
• Arvioitu toimitusaika 1–3 arkipäivää.

• Voit seurata toimitusta PostNord-
sovelluksessa ja verkkosivuillamme.

• Osa pakettiautomaateista sijaitsee ulkona ja 
on käytettävissäsi vuorokauden ympäri.

• Ulkona sijaitsevien PostNord 
Lähiboksien käyttämiseen tarvitset PostNord-
sovelluksen.

• Pakettisi toimitetaan PostNordin 
pakettiautomaattiin. Saat tulevasta toimituksesta 
ilmoituksen sovelluksella, tekstiviestillä tai 
sähköpostitse, kun paketti on noudettavissa 

PostNordin pakettiautomaatista.

• Katso lähin PostNord -noutopisteesi tästä.

• Ota yhteyttä PostNordin asiakaspalveluun tästä.

• Kuljetamme paketit hiilineutraalisti, 
sillä kompensoimme paketin kuljetuksesta 

aiheutuvat hiilidioksidipäästöt. Lue lisää tästä.

• PostNord Kotiinkuljetus (MyPack Home)
• 100% päästökompensoitu kotiinkuljetus arkisin 

klo 8–21 valitsemanasi toimitusajankohtana.
• Suurimmissa kaupungeissa reaaliaikaisesti 

seurattavat toimitukset myös iltaisin.
• Arvioitu toimitusaika 1–3 arkipäivää.
• Muokkaa toimitusta sinulle 

sopivammaksi PostNord-sovelluksessa.

• PostNord toimittaa paketin ovellesi sovittuna 
ajankohtana antamaasi osoitteeseen arkisin klo 8–
21 riippuen toimitusalueesta. Saat 

tulevasta toimituksesta ilmoituksen sovelluksella, 
tekstiviestillä tai sähköpostitse. Ilmoituksessa 
olevan linkin kautta voit muuttaa toimitusaikaa tai 
antaa luvan jättää toimituksen oven taakse, jos et 

ole kotona toimitusajankohtana. Lisäksi voit täyttää 
lisätietoja, kuten ovikoodin, tai muuttaa 
kotiinkuljetuksen noutopistetoimitukseksi.

• Ota yhteyttä PostNordin asiakaspalveluun tästä.

• Kuljetamme paketit hiilineutraalisti, 
sillä kompensoimme paketin kuljetuksesta 

aiheutuvat hiilidioksidipäästöt. Lue lisää tästä.

http://www.postnord.fi/asiakaspalvelu/sahkoinen-asiointi/etsi-noutopiste
https://www.postnord.fi/asiakaspalvelu
https://www.postnord.fi/tietoa-postnordista/vastuullisuus
http://www.postnord.fi/asiakaspalvelu/sahkoinen-asiointi/etsi-noutopiste
https://www.postnord.fi/asiakaspalvelu
https://www.postnord.fi/tietoa-postnordista/vastuullisuus
https://www.postnord.fi/asiakaspalvelu
https://www.postnord.fi/tietoa-postnordista/vastuullisuus


PostNord Service point

Environmentally friendly delivery to the PostNord service point of 
your choice. Estimated delivery time 1 –
2 days. Follow the delivery with the PostNord app.

Check out presentation
Option 1 English

PostNord Parcel locker

Environmentally friendly delivery to the PostNord parcel
locker of your choice. Estimated delivery time 1–
3 days. Follow the delivery with the PostNord app.

PostNord Home delivery

Environmentally friendly delivery to your door at the agreed time. In 
the largest cities, real-time trackable deliveries also in the
evenings. Modify your delivery as preferred. 
Estimated delivery time 1–3 days.

WE RECOMMEND100% CLIMATE COMPENSATED

WE RECOMMEND100% CLIMATE COMPENSATED

WE RECOMMEND100% CLIMATE COMPENSATED



PostNord Servicepoint

Environmentally friendly delivery to the PostNord service point of 
your choice. Estimated delivery time 1–2 days.

Check out presentation
Option 2 English

PostNord Parcel locker

Environmentally friendly delivery to the PostNord parcel locker of
your choice. Estimated delivery time 1–3 days.

PostNord Home delivery

Environmentally friendly delivery to your door at the agreed
time. Estimated delivery time 1–3 days.

WE RECOMMEND100% CLIMATE COMPENSATED

WE RECOMMEND100% CLIMATE COMPENSATED

WE RECOMMEND100% CLIMATE COMPENSATED



PostNord Servicepoint

Environmentally friendly delivery. Estimated delivery time
1–2 days.

Check-out presentation
Option 3 English

PostNord Parcel locker

Environmentally friendly delivery. Estimated delivery time
1–3 days.

PostNord Home delivery

Environmentally friendly delivery. Estimated delivery time
1–3 days.

WE RECOMMEND100% CLIMATE COMPENSATED

WE RECOMMEND100% CLIMATE COMPENSATED

WE RECOMMEND100% CLIMATE COMPENSATED



Delivery information to webshop

• PostNord Service point (MyPack Collect)
• Environmentally friendly delivery to the

PostNord service point of your choice.
• Estimated delivery time 1–2 weekdays.

• Youcan follow the delivery with the
PostNord app.

• Your parcel will be delivered to a PostNordin pick

up point. You will receive a notification via the app, 
SMS and/or email, when your parcel is ready to be
picked up.The person collecting the parcel must
present a valid ID and arrival notification.

• Find your nearest PostNord pickup point here.

• Contact PostNord customer service here.

• We deliver the parcels in a carbon-neutral way, as 
we compensate for the carbon dioxide emissions

caused by delivery. Read more here.

• PostNord Parcel locker (MyPack Collect)
• Environmentally friendly delivery to the

PostNord parcel locker of your choice.
• Estimated delivery time 1–3 weekdays.

• Follow the delivery with the PostNord app.
• Some parcel lockers are located outdoors and 

are available 24 hours a day.
• You need the PostNord app to use the 

PostNord Lähiboksi outdoor lockers.

• Your parcel will be delivered to a PostNordin parcel
locker. You will receive a notification via the app, 

SMS and/or email, when your parcel is ready to be
picked up.

• Find your nearest PostNord pickup point

here.

• Contact PostNord customer service here.

• We deliver the parcels in a carbon-neutral way, 
as we compensate for the carbon dioxide emission
s caused by delivery. Read more here.

• PostNord Home delivery (MyPack Home)
• Environmentally friendly delivery to your door a

t the agreed time.
• Home delivery on the weekdays 8 am to 9 pm.

• In the largest cities real-
time trackable deliveries also in the evenings.

• Estimated delivery time 1–3 weekdays.
• Modify your delivery as preferred.

• PostNord will deliver to your door at the agreed
time on the weekdays from 8 am to 9 pm, 
depending on the delivery area. You will receive a 

notification via SMS or email. You can change the
delivery time or give an authorization to deliver your
shipment without a signature via the link in the
shipment notification. If you are not on site at the

time of delivery, contact PostNord customer service
to arrange a new delivery.

• Contact PostNord customer service here.

• We deliver the parcels in a carbon-
neutral way, as we compensate for the carbon dioxi
de emissions caused by delivery. Read more here.

https://www.postnord.fi/en/our-tools/search-lservice-points
https://www.postnord.fi/en/customer-service
https://www.postnord.fi/en/about-postnord/sustainability/climate-friendly-transport-and-operation
https://www.postnord.fi/en/our-tools/search-lservice-points
https://www.postnord.fi/en/customer-service
https://www.postnord.fi/en/about-postnord/sustainability/climate-friendly-transport-and-operation
https://www.postnord.fi/en/customer-service
https://www.postnord.fi/en/about-postnord/sustainability/climate-friendly-transport-and-operation


PostNord Serviceställe

Miljövänlig leverans till det PostNord serviceställe du väljer. 
Beräknad leveranstid 1–2 dagar. Spåra leveransen i PostNord 
appen.

Check-out-presentation
Alternativ 1 Svenska

PostNord Paketbox

Miljövänlig leverans till den PostNord paketautomat
du väljer. Beräknad leveranstid 1–3 dagar. Spåra leveransen i 
PostNord appen.

PostNord Hemleverans

Miljövänlig leverans till din dörr på avtalad tid. Spårbara leveranser i 
realtid även på kvällarna i de största städerna. Ändra din leverans
enligt önskemål. Beräknad leveranstid 1–3 dagar.

VI REKOMMENDERAR100% KLIMATKOMPENSERAD

VI REKOMMENDERAR100% KLIMATKOMPENSERAD

VI REKOMMENDERAR100% KLIMATKOMPENSERAD



PostNord Serviceställe
Miljövänlig leverans till det PostNord serviceställe du väljer. Beräknad
leveranstid 1–2 dagar.

Check-out-presentation
Alternativ 2 Svenska

PostNord Paketbox

Miljövänlig leverans till den PostNord paketautomat
du väljer. Beräknad leveranstid 1–3 dagar.

PostNord Hemleverans

Miljövänlig leverans till din dörr på avtalad tid. Beräknad leveranstid
1–3 dagar.

VI REKOMMENDERAR100% KLIMATKOMPENSERAD

VI REKOMMENDERAR100% KLIMATKOMPENSERAD

VI REKOMMENDERAR100% KLIMATKOMPENSERAD



PostNord Serviceställe

Miljövänlig leverans. Beräknad leveranstid 1–2 dagar..

Check-out-presentation
Alternativ 3 Svenska

PostNord Paketbox

Miljövänlig leverans. Beräknad leveranstid 1–3 dagar.

PostNord Hemleverans

Miljövänlig leverans. Beräknad leveranstid 1–3 dagar.

VI REKOMMENDERAR100% KLIMATKOMPENSERAD

VI REKOMMENDERAR100% KLIMATKOMPENSERAD

VI REKOMMENDERAR100% KLIMATKOMPENSERAD



Leveransinformation till nätbutiken

• PostNord Serviceställe (MyPack Collect)
• Miljövänlig leverans till det PostNord servicestä

lle du väljer.
• Beräknad leveranstid 1–2 vardagar.

• Spåra leveransen i PostNord-appen.

• Ditt paket levereras till PostNords serviceställe. 
Du kommer att meddelas via appen, sms eller mail

när paketet finns tillgängligt för uthämtning. Den
som hämtar försändelsen måste uppvisa giltig
legitimation och ankomstavisering.

• Se ditt närmaste PostNord-serviceställe här.

• Kontakta PostNords kundtjänst här.

• Vi transporterar paketen koldioxidneutralt, då vi 
kompenserar för de koldioxidutsläpp som
transporten av paketet orsakar. Läs mer här.

• PostNord Paketbox (MyPack Collect)
• Miljövänlig leverans till det PostNord servicest

älle du väljer.
• Beräknad leveranstid 1–2 vardagar.

• Spåra leveransen i PostNord-appen.
• Vissa paketautomater finns utomhus och är

tillgängliga 24 timmar om dygnet.
• PostNord Lähiboksi-paketautomaterna

finns utomhus och du behöver PostNord-
appen för att använda dem.

• Ditt paket levereras till PostNords paketautomat.

Du kommer att meddelas via appen, sms eller mail
när paketet finns tillgängligt för uthämtning från
PostNords paketautomat.

• Se ditt närmaste PostNord-serviceställe här.

• Kontakta PostNords kundtjänst här.

• Vi transporterar paketen koldioxidneutralt, 
då vi kompenserar för 
de koldioxidutsläpp som transporten av paketet ors
akar. Läs mer här.

• PostNord Hemleverans (MyPack Home)

• 100% klimatkompenserad hemleverans på
vardagar kl 8–21 vid leveranstillfället du väljer.

• I de största städerna är kvällsleveranser
möjliga och du kan du även spåra leveransen i 
realtid.

• Beräknad leveranstid 1–3 vardagar.

• Anpassa din leverans i PostNord-appen.

• PostNord levererar paketet till din dörr på

avtalad tid på vardagarna mellan kl 8–21 
beroende på leveransområde. Du kommer att
meddelas om en kommande leverans via 
appen, sms eller mejl. Du kan ändra

leveranstiden eller ge tillåtelse att lämna
leveransen bakom dörren om du inte är
hemma vid leveranstillfället via länken i 
aviseringen. Dessutom kan du fylla i ytterligare

information, som t ex dörrkod, eller ändra
hemleveransen till uthämtningsleverans.

• Kontakta PostNords kundtjänst här.

• Vi transporterar paketen koldioxidneutralt, då vi ko
mpenserar för 
de koldioxidutsläpp som transporten av paketet ors

akar. Läs mer här.

https://www.postnord.fi/sv/vara-verktyg/servicestalleinformation
https://www.postnord.fi/sv/kundtjanst
https://www.postnord.fi/sv/om-postnord/hallbarhet
https://www.postnord.fi/sv/vara-verktyg/servicestalleinformation
https://www.postnord.fi/sv/kundtjanst
https://www.postnord.fi/sv/om-postnord/hallbarhet
https://www.postnord.fi/sv/kundtjanst
https://www.postnord.fi/sv/om-postnord/hallbarhet


Esimerkki 2

Noutopiste ja kotiinkuljetus erikseen
FI, SE & ENG



PostNord Noutopiste

Ympäristöystävällinen toimitus 
valitsemaasi PostNordin palvelupisteeseen. Arvioitu toimitusaika 

1–3 päivää. Seuraa toimitusta PostNord-sovelluksessa.

Check-out-presentaatio
Vaihtoehto 1 suomeksi

PostNord Kotiinkuljetus

Ympäristöystävällinen toimitus ovellesi sovittuna 
ajankohtana. Suurimmissa kaupungeissa reaaliaikaisesti
seurattavat toimitukset myös iltaisin. Muokkaa toimitusta mieleiseksi. 
Arvioitu toimitusaika 1–3 päivää.

SUOSITTELEMME100% ILMASTOKOMPENSOITU

SUOSITTELEMME100% ILMASTOKOMPENSOITU



PostNord Noutopiste

Ympäristöystävällinen toimitus valitsemaasi PostNordin
palvelupisteeseen tai pakettiautomaattiin. Arvioitu toimitusaika 1–3
päivää. 

Check-out-presentaatio
Vaihtoehto 2 suomeksi

PostNord Kotiinkuljetus

Ympäristöystävällinen toimitus ovellesi sovittuna ajankohtana. 
Arvioitu toimitusaika 1–3 päivää.

SUOSITTELEMME100% ILMASTOKOMPENSOITU

SUOSITTELEMME100% ILMASTOKOMPENSOITU



PostNord Noutopiste

Ympäristöystävällinen toimitus. Arvioitu toimitusaika 1–2 päivää.

Check-out-presentaatio
Vaihtoehto 3 suomeksi

PostNord Kotiinkuljetus

Ympäristöystävällinen toimitus. Arvioitu toimitusaika 1–3 päivää.

SUOSITTELEMME100% ILMASTOKOMPENSOITU

SUOSITTELEMME100% ILMASTOKOMPENSOITU



Toimitustiedot verkkokauppaan

• PostNord Noutopiste (MyPack Collect)
• Ympäristöystävällinen toimitus valitsemaasi PostNordin noutopisteeseen.
• Arvioitu toimitusaika 1–3 päivää.
• Seuraa toimitusta PostNord-sovelluksessa.

• Osa pakettiautomaateista sijaitsee ulkona ja on käytettävissäsi 
vuorokauden ympäri.

• Ulkona sijaitsevien PostNord Lähiboksien käyttämiseen tarvitset PostNord-
sovelluksen.

• Pakettisi toimitetaan PostNordin noutopisteeseen. Saat ilmoituksen 
tekstiviestillä ja/tai sähköpostilla, kun paketti on noudettavissa. 
Palvelupisteessä lähetystä noutavan tulee esittää voimassa oleva 
henkilöllisyystodistus ja saapumisilmoitus.

• Katso lähin PostNord MyPack -noutopisteesi tästä.

• Ota yhteyttä PostNordin asiakaspalveluun tästä.

• Kuljetamme paketit hiilineutraalisti, sillä kompensoimme paketin kuljetuksesta 
aiheutuvat hiilidioksidipäästöt. Lue lisää tästä.

• PostNord Kotiinkuljetus (MyPack Home)
• Ympäristöystävällinen toimitus kotiovellesi sovittuna ajankohtana.
• Kotiinkuljetus arkisin klo 8–21
• Suurimmissa kaupungeissa reaaliaikaisesti seurattavat toimitukset myös 

iltaisin.
• Arvioitu toimitusaika 1–3 päivää.
• Muokkaa toimitusta mieleiseksi PostNord-sovelluksessa.

• PostNord toimittaa ovellesi sovittuna ajankohtana antamaasi osoitteeseen 
arkisin klo 8–21 riippuen toimitusalueesta. Saat lähetysilmoituksen tekstiviestillä 
tai sähköpostitse. Lähetysilmoituksessa olevan linkin kautta voit muuttaa 
toimitusaikaa tai antaa valtakirjan lähetyksesi toimittamisesta ilman 

allekirjoitusta. Mikäli et ole toimitushetkellä paikan päällä, ota yhteyttä 
PostNordin asiakaspalveluun sopiaksesi uudesta toimituksesta.

• Ota yhteyttä PostNordin asiakaspalveluun tästä.

• Kuljetamme paketit hiilineutraalisti, sillä kompensoimme paketin kuljetuksesta 
aiheutuvat hiilidioksidipäästöt. Lue lisää tästä.

http://www.postnord.fi/asiakaspalvelu/sahkoinen-asiointi/etsi-noutopiste
https://www.postnord.fi/asiakaspalvelu
https://www.postnord.fi/tietoa-postnordista/vastuullisuus
https://www.postnord.fi/asiakaspalvelu
https://www.postnord.fi/tietoa-postnordista/vastuullisuus


PostNord Pickuppoint

Environmentally friendly delivery to the PostNord service point of 
your choice. Estimated delivery time 1–3 days.
Follow the delivery with the PostNord app.

Check-out-presentation
Option 1 English

PostNord Home delivery

Environmentally friendly delivery to your door at the agreed time. In 
the largest cities, real-time trackable deliveries also in the
evenings. Modify your delivery as preferred. 
Estimated delivery time 1–3 days.

100% CLIMATE COMPENSATED

WE RECOMMEND100% CLIMATE COMPENSATED

WE RECOMMEND



PostNord Pickup point

Environmentally friendly delivery to the PostNord service point or
parcel locker of your choice. Estimated delivery time 1–
3 days. Follow the delivery with the PostNord app.

Check-out-presentation
Option 2 English

PostNord Home delivery

Environmentally friendly delivery to your door at the agreed
time. Estimated delivery time 1–3 days.

100% CLIMATE COMPENSATED

WE RECOMMEND100% CLIMATE COMPENSATED

WE RECOMMEND



PostNord Pickup point

Environmentally friendly delivery. Estimated delivery time 1–
2 days.

Check-out-presentation
Option 3 English

PostNord Home delivery

Environmentally friendly delivery. Estimated delivery time 1–
3 dayvs.

WE RECOMMEND100% CLIMATE COMPENSATED

WE RECOMMEND100% CLIMATE COMPENSATED



Delivery information to webshop

• PostNord pickup point (MyPack Collect)
• Environmentally friendly delivery to the PostNord service point of your

choice.
• Estimated delivery time 1–3 days.

• Follow the delivery with the PostNord app.
• Some parcel lockers are located outdoors and are available 24 hours a 

day.
• You need the PostNord app to use the PostNord Lähiboksi outdoor lockers.

• Your parcel will be delivered to a 
PostNord pickup point. You will receive a notification via the app,SMS
and/or email,

when your parcel is ready to be picked up. The person collecting the parcel from
the service point
must present a valid ID and arrival notification.

• Find your nearest PostNord MyPack pickup point here.

• Contact PostNord customer service here.

• We deliver the parcels in a carbon-neutral way, 
as we compensate for the carbon dioxide emissions caused by delivery. Read m
ore here.

• PostNord home delivery (MyPack Home)
• Environmentally friendly delivery to your door at the agreed time.
• Home delivery on the weekdays 8 am to 9 pm.
• In the largest cities, real-time trackable deliveries also in the evenings.

• Estimated delivery time 1–3 days.
• Modify your delivery as preferred.

• PostNord will deliver to your door at the agreed time on the weekdays from 8 am 

to 9 pm, depending on the delivery area. You will receive a notification via 
SMS or email. You can change the delivery time or give an authorization to
deliver your shipment without a signature via the link in the shipment notification.
If you are not on site at the time of delivery, contact PostNord customer service

to arrange a new delivery.

• Contact PostNord customer service here.

• We deliver the parcels in a carbon-neutral way, 
as we compensate for the carbon dioxide emissions caused by delivery. Read m
ore here.

https://www.postnord.fi/en/our-tools/search-lservice-points
https://www.postnord.fi/en/customer-service
https://www.postnord.fi/en/about-postnord/sustainability/climate-friendly-transport-and-operation
https://www.postnord.fi/en/customer-service
https://www.postnord.fi/en/about-postnord/sustainability/climate-friendly-transport-and-operation


PostNord Uthämtningsställe

Miljövänlig leverans till det PostNord uthämtningsställe du väljer. 
Beräknad leveranstid 1–3 dagar. Spåra leveransen i 
PostNord appen.

Check-out-presentation
Alternativ 1 Svenska

PostNord Hemleverans

Miljövänlig leverans till din dörr på avtalad tid. Spårbara leveranser i
realtid även på kvällarna i de största städerna.
Ändra din leverans enligt önskemål. Beräknad leveranstid 1–
3 dagar.

100% KLIMATKOMPENSERAD

100% KLIMATKOMPENSERAD VI REKOMMENDERAR

VI REKOMMENDERAR



PostNord Uthämtningsställe

Miljövänlig leverans till det PostNord 
uthämtningsställe du väljer. Beräknad leveranstid 1–2 dagar.

Check-out-presentation
Alternativ 2 Svenska

PostNord Hemleverans

Miljövänlig leverans till din dörr på avtalad tid. Beräknad
leveranstid 1–3 dagar.

100% KLIMATKOMPENSERAD

100% KLIMATKOMPENSERAD

VI REKOMMENDERAR

VI REKOMMENDERAR



PostNord Uthämtningsställe

Miljövänlig leverans. Beräknad leveranstid 1–3 dagar.

Check-out-presentation
Alternativ 3 Svenska

PostNord Hemleverans

Miljövänlig leverans. Beräknad leveranstid 1–3 dagar.

100% KLIMATKOMPENSERAD

100% KLIMATKOMPENSERAD

VI REKOMMENDERAR

VI REKOMMENDERAR



Leveransinformation till nätbutiken

• PostNord Uthämtningsställe (MyPack Collect)
• Miljövänlig leverans till det PostNord serviceställe du väljer.
• Beräknad leveranstid 1–2 vardagar.
• Spåra leveransen i PostNord-appen.

• Vissa paketautomater finns utomhus och är tillgängliga 24 timmar om
dygnet.

• PostNord Lähiboksi-paketautomaterna finns utomhus och du behöver
PostNord-appen för att använda dem.

• Ditt paket levereras till PostNords uthämtningsställe. Du 
kommer att meddelas via appen, sms eller mail när paketet finns tillgängligt
för uthämtning. Den som hämtar försändelsen från servicestället

måste uppvisa giltig legitimation och ankomstavisering.

• Se ditt närmaste PostNord-uthämtningsställe här.

• Kontakta PostNords kundtjänst här.

• Vi transporterar paketen koldioxidneutralt, då vi kompenserar för 

de koldioxidutsläpp som transporten av paketet orsakar. Läs mer här.

• PostNord Hemleverans (MyPack Home)

• 100% klimatkompenserad hemleverans på vardagar kl 8–21 vid
leveranstillfället du väljer.

• I de största städerna är kvällsleveranser möjliga och du kan du även spåra
leveransen i realtid.

• Beräknad leveranstid 1–3 vardagar.
• Anpassa din leverans i PostNord-appen.

• PostNord levererar paketet till din dörr på avtalad tid på vardagarna mellan
kl 8–21 beroende på leveransområde. Du kommer att meddelas om en 

kommande leverans via appen, sms eller mejl. Du kan ändra leveranstiden
eller ge tillåtelse att lämna leveransen bakom dörren om du inte är hemma
vid leveranstillfället via länken i aviseringen. Dessutom kan du fylla i 
ytterligare information, som t ex dörrkod, eller ändra hemleveransen

till uthämtningsleverans.

• Kontakta PostNords kundtjänst här.

• Vi transporterar paketen koldioxidneutralt, då vi kompenserar för 
de koldioxidutsläpp som transporten av paketet orsakar. Läs mer här.

https://www.postnord.fi/sv/vara-verktyg/servicestalleinformation
https://www.postnord.fi/sv/kundtjanst
https://www.postnord.fi/sv/om-postnord/hallbarhet
https://www.postnord.fi/sv/kundtjanst
https://www.postnord.fi/sv/om-postnord/hallbarhet


Kiitos!


