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Restorder eller leverans från annan ort av lagervara sker fraktfritt med PostNord.  
Leverans från annan ort kan ta 1-3 dagar extra.

STOPPTIDER PostNord DHL Schenker LBS Bussgods
Dagorder Stopptid Stopptid Stopptid Stopptid Stopptid

14.00 12.00 12.00 12.00 12.00

Brev 49 - - - -

<10 kg 99 99 99 239 299

10-35 kg 199 199 199 299 499

36-400 kg 299 399 499 599 2.299

>400 kg 699 999 1.299 1.299 -

Dagorder

Order inkomna innan stopptid skickas samma dag. Fraktkostnad enligt tabell nedan. 
Vår primära speditör är PostNord.

Express 
Vi kan leverera bland flera olika speditörer.
Se separat lista för vilket alternativ som pas-
sar er bäst. Frakterna debiteras alltid separat 
enligt prislista från vald speditör.

Veckoorder
1st fraktfri leverans per vecka. Flera ordrar kan läggas för samleverans. Samla era ordrar till en 
veckoleverans för lagerpåfyllnad och få fraktfritt. Stopptid 14.30 dagen före veckoleveransdag. 
OBS! Ordrar via web kan läggas fram till 23.30 dagen före veckoleveransdag.

Direktleverans
För att ge den snabbaste och billigaste 
leveransen till er som kund kan vi i vissa fall 
leverera direkt ifrån flera av våra leverantö-
rer. Alla direktleveranser debiteras separat.
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Sverige
(Skellefteå och Ljungby)

Södra Sverige
(från Ljungby) Norden Världen
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0 Fungerar bäst på större orter, 
längs E4’an och utmed kusterna.

Alternativ 
inom Norden

Alternativ 
Globalt
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Vårt mest prisvärda alternativ.
Når flest orter inom Sverige.

 
Har tjänsten ”Expressbrev” 

vilket är det billigaste 
expressalternativet när 

godset väger under 1 kg.

09.00 *
Leverans före 

09.00 dagen efter

12.00 *
Leverans före 

12.00 dagen efter

Alternativ 
inom Norden

Alternativ 
Globalt
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0 Alternativ 
inom Sverige

Vårt mest prisvärda 
alternativ inom Norden.
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Alternativ 
inom Sverige

Alternativ 
inom Norden

Vårt bästa alternativ vid 
skeppning Globalt
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Snabbast, men dyrast. 
Leverans kan ske samma 

dag beroende på tidpunkt för 
bokning och destination.

Snabbast, men dyrast. Snabbast, men dyrast.

Specialfrakt 
Specialfrakter blir aktuella när godset är stort,  
skrymmande eller väldigt tungt, detta fraktalterna-
tiv är ovanligt och kommer debiteras separat.

Nedan tabell visar de alternativ på Express speditörer och dess stopptider, 
som HydraSpecma Component erbjuder. 
Frakterna debiteras alltid separat enligt prislista från vald speditör.

Om vikten understiger 1kg och har ett
litet format så är PostNord Expressbrev  
billigaste alternativet.

HydraSpecma Express

HydraSpecma Component AB · Svedjevägen 10 · SE-931 36 Skellefteå · +46 910 73 32 00 · www.hydraspecma.com

*  Dessa tjänster når inte alla orter, ligger de inte som ett alternativ på webshoppen, 
	 kontakta	vår	kundservice	för	besked	om	tjänsten	finns	tillgänglig	för	din	ort.
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