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InNight

Levering inden kl. 7.00

Med PostNord InNight henter vi din  

forsendelse om eftermiddagen eller om  

aftenen, transporterer den om natten og  

leverer den hos modtager inden kl. 7.00 

næste morgen. Chaufføren kan selv losse 

godset af på det aftalte leveringssted, således 

at modtager ikke behøver være til stede.

  

Med PostNord InNight er der minimum  

ventetid, og modtager kan tage produktet i 

brug når arbejdsdagen starter.

Produktspecifikationer

❚  Med PostNord InNight leveres forsendelsen  
inden kl. 7.00 næste dag. Hvis tidspresset er 
mindre, kan du også nøjes med PostNord InNight 
NextDay, hvor leveringen finder sted inden kl. 12.

❚  Vi håndterer alle former for gods; paller op til 
500 kg. eller pakker op til 35 kg. Derudover 
transporterer vi også odd- 
sized gods, langgods samt uemballerede  
forsendelser.

❚  Chaufføren kan efter aftale losse godset sikkert 
af, selvom modtager ikke er til stede. Dette er 
efter individuelt aftalte leveringsinstrukser.

❚  Returgods modtages gerne.

Din digitale 
platform

Når du sender 

InNight med 

PostNord, har du 

automatisk adgang 

til din helt egen 

digitale platform, 

"Min Side". 

Dine fordele med Min Side:

    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

    Foretag ad-hoc bookinger



Minimum 
ventetid

Vi leverer om natten og 
senest inden kl. 7.00. 

Modtager oplever derfor 
minimum ventetid, og kan 
tage forsendelsen i brug 
fra morgenstunden af.

Fleksibel 
levering

Ved booking af en InNight 
forsendelse aftales den 

individuelle og specifikke 
leveringsforanstaltning på 
forhånd. Chaufføren losser 

derfor forsendelsen af, 
hvor det passer dig.

Fuld sporing 
med Track & Trace

Du har adgang til din egen 
digitale platform "Min Side", 

hvor du kan booke dine 
forsendelser, følge dem 
med Track & Trace, se 

leveringskvalitet, fakturaer 
og meget mere.  

Den grønne 
løsning

Vi transporterer din forsend-
else om natten, hvor der 

er mindre trafik på vejene. 
Dette øger den effektive 

kørsel, hvilket reducerer Co2 
forbruget ifm. leveringen af 

din forsendelse.  

Specialhåndtering af 
alle former for gods

Med PostNord InNight  
sørger vi altid for at hånd-
tere din forsendelse med 

ekstra forsigtighed.  
Vi kan derfor varetage 

gods, som består af særlig 
følsomt materiale eller har 

en høj værdi. 

Stor know-how 
og erfaring

 Med mere end 3.000 
leveringer hver nat har 
vi tilegnet os en særlig 
ekspertise indenfor nat-
leveringer, som kommer 

dig til gode.

Skræddersyede 
løsninger

Hvis du har forsendel-
ser, som kræver ekstra 

tilpasning, skræddersyer 
vi naturligvis en transport-
løsning, som matcher dit 

behov. Vi kan løfte alle  
former for opgaver  
– uanset omfang.  

InNight 
NextDay

Med vores InNight  
NextDay produkt, leverer  
vi inden kl. 12.00 næste 
dag. Dette produkt er til 

dig, som er under mindre 
tidspres, men fortsat  

ønsker at tage dit produkt  
i brug tidligt på dagen.

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


