


Nattleveranser – hemleverans med tidningsbud

Kunden gör ett köp i Nysams webbshop

Butiken plockar och packar utifrån uppgifter från webbshopen

Leveransuppgifter skickas från webbshopen till kundportalen för utskrift av etiketter
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Nattleverans
Logga in i Kundportalen med dina 
användaruppgifter.
Markera alla ordrar du vill hantera, klicka 
sedan på ”Skriv ut etikett”. Läs mer i 
bilaga ”Manual kundportal”

Klistra fast etiketten ordentligt på 
paketet.



Klistra fast etiketten ordentligt på 
paketet.



Inlämning

Inlämning ska ske till Svensk Hemleverans terminal i Nyköping som är bemannad helgfria vardagar mellan kl. 6.30–
15.30; 

Svensk Hemleverans
Industrigatan 8
611 38 Nyköping

Inlämning kan även ske under övrig tid med nattfackslösning, nyckel till box samt kodlås. Detta innebär att godset 
inte kvitteras eller scannas som mottaget då terminalen är obemannad.

Upphämtning/inhämtning 

Svensk Hemleverans erbjuder upphämtning i Nyköpings tätort helgfria vardagar mellan kl. 14.00-15.00. Från och 
med 2022-03-01 kommer Nysam ha tillgång till en central belägen lokal där Svensk Hemleverans hämtar gods 
helgfria vardagar kl. 14.00-15.00.

Bokning av upphämtning ska ske före 13:30 samma dag som upphämtningen önskas till arenden.sormland@svhl.se
Uppgifter som SVHL behöver är butikens namn, adress och antal paket.

mailto:arenden.sormland@svhl.se


Leverans
Leverans sker till mottagarens postlåda mellan kl 01.00-08.00 måndag-lördag.

Leverans genom påse på dörren
Påse på dörren (”PPD”) innebär att paket som inte går ner i postlådan kommer att hängas på dörrhandtaget eller 
på postlådan. Kunden bör informera mottagaren att om paketet inte får plats i postlådan så kommer paketet att 
levereras genom PPD. 

Ansvar
Ansvar vid förlust, skada eller försening av paketet återbetalas högst erlagd transportkostnad för paketet.

Leveranstid: 1-4 dagar

Nattleveranserna går att spåra i Kundportalen.



Storleksguide för 
nattleveranser

Max omkrets 900 mm

Max längd* 600 mm

Max vikt 5 kg



Dagleveranser

Kunden gör ett köp i Nysams webbshop

Butiken plockar och packar utifrån uppgifter från webbshopen

Leveransuppgifter skickas från webbshopen till SVHL

01
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Butiken fyller i etikettmallen och skriver ut
03



Dagleveranser

Fyll i etikettmallen som ni har fått i PDF-
format. 
Uppgifter som ska vara med på etiketten:

Avsändaruppgifter:

Företagsnamn
Adress
Postnummer Postort
Telefonnummer

Mottagaruppgifter:

Förnamn Efternamn
Adress
Postnummer Postort
Mobilnummer

Utskriftsdatum



Inlämning
Inlämning ska ske till Svensk Hemleverans terminal i Nyköping som är bemannad helgfria vardagar mellan kl. 6.30–
15.30; 

Svensk Hemleverans
Industrigatan 8
611 38 Nyköping

Inlämning kan även ske under övrig tid med nattfackslösning, nyckel till box samt kodlås. Detta innebär att godset 
inte kvitteras eller scannas som mottaget då terminalen är obemannad.

Upphämtning/inhämtning 
Svensk Hemleverans erbjuder upphämtning i Nyköpings tätort helgfria vardagar mellan kl. 14.00-15.00. Från och 
med 2022-03-01 kommer Nysam ha tillgång till en central belägen lokal där Svensk Hemleverans hämtar gods 
helgfria vardagar kl. 14.00-15.00.

Bokning av upphämtning ska ske före 13:30 samma dag som upphämtningen önskas till arenden.sormland@svhl.se
Uppgifter som SVHL behöver är butikens namn, adress och antal paket

mailto:arenden.sormland@svhl.se


Leveransområden
De postnummerområden som ingår i leveransområdet är hela Sörmland. Sörmland är uppdelat i två pris zoner,
zon 1 är Nyköpings tätort och zon 2 är övriga Sörmland. 

Pakets volym och vikt
Paket får ha en maximal volym om 120 dm³ och en maximal längd om 1,2 m. Vikten får maximalt uppgå till 20 
kg. 



Emballage och paketering
Kunden ansvarar för att emballaget är väl anpassat för och skyddar innehållet för att tåla normal distributionshantering. Godset ska 
emballeras, paketeras samt lastsäkras så att risken för transportskada minimeras.

Leverans
Leverans sker till mottagarna mellan kl 10.00-17.00 vardagar. Mottagaren får en avisering om en ungefärlig leveranstid samt en 
avisering ca 25 min innan leverans sker.

Leveranstid: 2-4 dagar

Kontaktuppgifter

Petra Israelsson (Marknadsstöd) 
E-post: petra.israelsson@svhl.se
Telefon: 073-662 11 58

Billy Carlsson (Säljare) 
E-post: billy.carlsson@svhl.se
Telefon: 070-373 34 26

Mattias Bodin (Marknadschef)
E-post: mattias.bodin@svhl.se
Telefon: 070 – 373 32 08
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