
Kurer
Danmark
Få overblikket over PostNord Kurer  
– dit fortrukne valg til kurer- og  
ekspres forsendelser i Danmark



Produktspecifikation

❚  Med PostNord Kurer kan vi transportere op 

til 1.000 kg., 12 m3 eller op til 6 paller med 

vores almindelige ekspresbil. Vi kan lige

ledes transportere op til 750 kg. og 8 paller 

med liftbil.

❚  Med vores cykelbude i hele Københavns

området og Aarhus kan vi klare forsend

elser op til 15 kg. i rygsækken eller 45 kg. 

(svarende til 2 flyttekasser), hvis du bestiller 

en cargocykel.

❚  Vi afhenter din forsendelse indenfor kort 

tid og leverer direkte hver dag  alle ugens 

dage – 365 dage om året. Selv i weekenden 

og på helligdage.

❚  Vi håndterer farligt gods, køl, fødevarer, 

særlig følsomt materiale eller varer af  

høj værdi.Hasteforsendelser  
i hele Danmark

Med Danmarks største distributionsnet er 

PostNord Kurer altid nær dig. Det betyder, 

at vi kan afhente din forsendelse indenfor 

kort tid og endda indenfor 30 minutter i flere 

danske storbyer. Hvad end du skal sende; 

fortrolige dokumenter, varer af særlig høj 

værdi eller blot sende en velfortjent gave til 

din kollega, så håndterer vi din tidskritiske 

forsendelse med højst mulig sikkerhed,  

omhyggelighed og hastighed.

Nem og direkte booking  
– som passer dig

Kurer

Telefon

❚  Hurtig og direkte booking via vores  

kurer og ekspresservice på 70 200 200.

❚  Mulighed for at få rådgivning indenfor kurer

løsninger, som matcher dit behov.

❚  Oprettelse af dig som kunde således du 

fremover kan booke online.

Online

❚  Hurtig webbaseret booking på  

www.booking.pnlogistics.dk.

❚  Oprettelse af login skal ske på 70 200 200.  

I webbookingen kan du se PostNords  

forskellige kurerløsninger, transittider og 

priser.

❚  Du har mulighed for at få et tilpasset 

booking setup med faste informationer  

for dine forsendelser.

PostNord
70 200 200



Vi opererer  
365 dage om året

Vi holder åbent 365 dage om året, 
og kan derfor altid servicere dig  

– selv på helligdage.

Håndtering af særlig værdi - 
fuldt eller følsomt materiale

Vi håndterer alle former for  
værdifuldt eller følsomt materiale 

samt farligt gods, som kræver  
ekstra sikkerhed eller særlig  

håndtering.

Samlefaktura  
sendt via e-mail

Vi kan samle alle dine forsendelser 
på én faktura, som du modtager en 

gang om måneden pr, mail. 

Vi dækker hele  
Danmark

Med PostNords omfattende  
netværk kan vi tilbyde fuld dækning 

i hele Danmark.

Hastelevering
med bil eller cykel

Din kurerforsendelse bliver sendt 
med en af vores mange daglige eks
presbiler eller cykelbude afhængig af 

distance, dimensionerne  
og/eller destination.

Nem og hurtig  
booking

Det er nemt og hurtigt at booke din 
ekspresforsendelse hos PostNord.  
Ring til os på 70 200 200 for at  

komme direkte igennem til vores  
booking. Du kan også booke online, 

efter du er oprettet i systemet.

Minimum transittid  
fra booking til levering

Vi henter hurtigt din forsendelse  
i alle danske storbyer og indenfor 

30 minutter i København og Aarhus. 
Naturligvis med direkte levering til din 

modtager.

Specialtransport og
skræddersyede løsninger
Har du helt særlige transportbehov, 
sidder vores dedikerede specialister 

klar til at skræddersy den bedste 
løsning til dig.

Fuld sporing  
på dine forsendelser
Vi kan altid informere dig om,  

hvor din forsendelse befinder sig.  
Når din forsendelse er leveret,  

kan du få omgående advisering  
via sms eller email.

365

Fordele  
med kurer
– der er mange grunde  
til at vælge os


