
Pallet &
Groupage
Danmark og Norden
Få overblikket over forsendelser  

af paller og stykgods med  

PostNord Pallet & Groupage  

i Danmark og hele Norden. 



Det kommer ikke an på størrelsen

Definition på paller & stykgods

Større og mindre 
partier til Norden

Med PostNord Pallet & Groupage (Paller 

& Stykgods) leverer vi op til 3 paller eller 

stykgods op til 2500 kg. til den modtagende 

virksomhed eller privatperson. Med dag-til-dag 

levering i store dele af Norden, en lang række 

serviceydelser og markedets højest dokumen-

teret leveringskvalitet, er PostNord førende på 

denne transportløsning.

Pallet & 
Groupage

Paller

Paller

Stykgods

1-3 hel, halv, kvart eller 
special paller. Har du 
flere paller, så er Post-
Nord Part- & Full Load 

den rigtige løsning.

Stykgods

Gods der er for  
stort til at være en  
pakke, men som  
overskrider en  

palles mål.

Palletype Mål Max. vægt

Euro palle 120 x 80 x 220 cm 1.000 kg.

1/2 palle 60 x 80 x 150 cm 500 kg.

1/4 palle 60 x 40 x 120 cm 200 kg.

Special palle (IPL) 120 x 120 x 220 cm 1.000 kg.

Destination Mål Kolli vol. Total vol. Kolli vægt Total vægt

DK 2,99 x 2,4 x 2,2 m 4,00 m3 10,00 m3 1.000 kg. 2.500 kg.

FI 2,99 x 2,4 x 2,2 m 3,57 m3 8,92 m3 1.000 kg. 500 kg.

NO 2,99 x 2,4 x 2,2 m 3,57 m3 8,92 m3 1.000 kg. 200 kg.

SE 2,99 x 2,4 x 2,2 m 3,57 m3 8,92 m3 1.000 kg. 1.000 kg.



Tidlig levering
Levering før kl. 9.00

Farligt gods
Afhentning og levering af farligt 

gods

Genudbringning
Hvis modtager ikke træffes på afleve-

ringstidspunktet, kan et nyt afleverings-
forsøg aftales.

Telefonisk varsel
Vi varsler modtager telefonisk 

samme dag som godset vil blive 
leveret.

Tidlig levering
Levering før kl. 12.00

Indbæring
Vi bærer pallens indhold eller  
stykgodset ind hos modtager

Produktspecifikation

Tillægsydelser

■  Med PostNord Pallet & Groupage, tilbyder  

vi dag-til-dag levering i Danmark, med  

undtagelse af visse ikke-brofaste øer, og  

levering indenfor 1-3 dage til størstedelen  

af Norden.

■  Paller og stykgods kan både sendes til 

virksomheder og privatpersoner. Levering af 

paller og stykgods sker mellem 8.00-18.00 til 

privatpersoner og fra 8.00-16.00 til virksom-

heder.

■  Hvis din modtager er en privatperson, ringer 

vi vedkommende op på leveringsdagen 

inden kl. 9.00 og informerer om estimeret 

leveringstidspunkt.

■  Vi håndterer forsendelser af paller op til 1.000 

kg. pr. palle og op til 2.500 kg. på stykgods.

■  Forskellige typer af paller kan konsolideres 

med hinanden i samme forsendelse og lige-

ledes kombineres med stykgods.

■  Palle- eller stykgodsforsendelser med farligt 

gods transporteres naturligvis også.

■  Med PostNord Pallet & Groupage kan du 

tilkøbe en lang række serviceydelser som ses 

overfor:

Returkørsel
Få dine sendinger retur

Palleudveksling
Udvekslingsordning på godkendte 

paller

Flexlevering
Få godset leveret forsvarligt på 

adressen selvom modtager ikke er 
tilstede

Pallet & Groupage

!



Dokumenteret høj 
leveringskvalitet

Med PostNord Pallet & Groupage 
dokumenterer vi altid vores leve-
ringskvalitet for dine forsendelser. 

Denne kan du se på "Min Side".

Håndtering af ekstra 
store partier

Hvis du har ekstra store eller tunge  
partier, klarer vi også den! Med vores  

Part- & Full Load transporterer  
vi op til 53 paller og 42 ton.

Transport- 
forsikring

Gennem PostNord og Tryg kan du
altid tegne en ekstra forsikring.
Dette kan være aktuelt for dig,

hvis du sender varer af høj værdi.

Ad-hoc booking inden kl. 13.30
Med PostNord Pallet & Groupage  

kan du booke din forsendelse indtil  
kl. 13.30 og få den leveret inden  

kl. 16.00 næste dag.

Information om 
leveringstidspunkt

Hvis modtageren er en privat-
person, ringer vi vedkommende  

op på leveringsdagen inden  
kl. 9.00 og informerer om  

leveringstidspunktet.

Dag-til-dag levering
Vi tilbyder dag-til-dag levering i 
Danmark og indenfor 1-3 dage  

til størstedelen af Norden.

Skræddersyede  
løsninger

Uanset størrelse, vægt eller behov 
kan vi hjælpe dig! Vores speciali-
ster sidder altid klar til at lave en 
skræddersyet transportløsning 

som matcher dine behov.

Fuld sporing via "Min Side"
Med PostNord Pallet & Groupage 

kan du følge din forsendelse  
med vores track & trace under  

"Min Side".

Nordens største 
distributionsnet

Med mere end 100 terminaler i 
Norden og vores eget finmaskede 
distributionsnetværk kan vi tage 

ansvar for al din logistik og tilbyde 
markedets bedste leveringstider i 

Norden.

Fordele med
PostNord



"Min Side" Giv dig og dine kunder 
den bedste oplevelse

Når du sender paller eller stykgods med 

PostNord, har du automatisk adgang til din 

helt egen digitale platform, også kaldet "Min 

Side". Dette er dit digitale værktøj, som gør det 

muligt for dig at følge med i dine forsendelser 

og trække nødvendig data som f.eks. fakturaer, 

igangværende eller tidligere forsendelser samt 

leveringskvalitet.

For PostNord er det altafgørende, at du og dine 

kunder får den bedst tænkelige oplevelse med 

forsendelsen af dit produkt. Med PostNord 

Appen bliver dine kunder løbende informeret 

om de forsendelser, som er på vej fra dig.  

De løbende underrettelser sikrer, at kunden 

hele tiden selv kan følge med i processen,  

og derved få en god oplevelse.

Din digitale 
platform

Dine muligheder med "Min Side"

✔  Få din egen unikke profil

✔  Se statistikker for alle dine tidligere 

forsendelser

✔  Få overblik over dine fakturaer og 

specifikationer

✔  Status på dine igangværende forsendelser

✔  Se leveringskvaliteten for dine forsendelser

✔  Se dine priser og valgte tillægsydelser

✔  Foretage ad-hoc bookinger


