GRATIS AFHENTNING OG LEVERING
Vi dækker hele landet med chaufførservice eller PostNord

= Afhentning

= Afhentning og levering

Chaufførservice på i Aarhusområdet – afhentning/levering
8000-8299 = Århus
8320 = Mårslet
8362 = Hørning
8370 = Hadsten

8462 = Harlev
8900 = Randers
8310=Tranbjerg

8361= Hasselager
8520= Lystrup
8381=Tilst

GRATIS AFHENTNING OG LEVERING
Vi dækker hele landet med kurérservice eller PostNord

Chaufførservice
Vi tilbyder gratis afhentning med vores chaufførservice i store dele af landet hver dag inden kl. 16.00. Vi
tilbyder gratis fragt med PostNord Parcel i resten af Danmark. Adresselabels med forudbetalt porto, samt
forsendelsesbokse kan bestilles på vores hjemmeside.
Vores chauffører kører alle hverdag til kl 16.00, tidspunktet for hvornår de starter er forskelligt fra område til
område (se oversigt nedenfor).
Aarhus (postnummer 8000-8299) - Ring inden kl. 11.00
I Aarhus - post nummer 8000-8299 - skal man ringe inden kl 11.00 for at få afhentet samme dag.
Aarhusområdet - Ring inden kl. 9.00
I Aarhusområdet – postnummer 8310, 8320, 8361, 8372, 8370, 8381, 8462, 8463, og 8900 - skal man ringe
inden kl 9.00 for at få afhentet samme dag.
Afhentningstidspunkt
Vi kommer og henter på et ikke fastlagt tidspunkt imellem 9.00/11.00 og 16.00.
Sager som ikke når at komme med, kan I blot bestille afhentning af næste dag – eller poste til os, vi tilbyder
gratis fragt med PostNord. Se mere på næste side.
Lukker klinikken før 16.00, kan i evt. lægge pakken på et aftalt sted (Husk at fortælle hvor i telefonen når i
bestiller afhentning). Hvis I tit lukker tidligt og gerne vil have en aflåst ”protetik-kasse” sat op udenfor klinikken,
så betaler vi gerne for en sådan.

Levering til Dansk Dentallaboratorium på Østerbro
Skal sagen laves af vores danske teknikere på Østerbro, så er det vigtigt at markere tydeligt på posen, at den
skal afleveres der – ellers bliver den automatisk sendt til vores importafdeling i Aarhus.

Bestilling af afhentning til importafdeling
– ring 73 404 404
Bestilling af afhentning til Dansk Dentallaboratorie
– ring 39 29 00 44
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Gratis fragt med PostNord
Vi tilbyder gratis fragt med PostNord Parsel, som leverer pakker til virksomheder i Danmark fra dag til dag
(Bornholm tager en ekstra dag), de steder hvor vores chaufførservice ikke dækker.

Hvis I ikke er på klinikken når pakken leveres
Leverer PostNord på et tidspunkt hvor der ikke er nogen på klinikken til modtage pakken, vil pakken
efterfølgende kunne afhentes på nærmeste posthus. Er du i tvivl om hvilket posthus det drejer sig om, så kontakt
os endelig, så undersøger vi i PostNords system hvor pakken befinder sig.

Er din pakke forsinket?
Oplever du, at din pakke er forsinket, så ring til os og vi undersøger i PostNords system hvor pakken befinder
sig. Der er en risiko for at PostNord har forsøgt at levere pakken på et tidspunkt hvor der ikke har været nogen
på klinikken til at modtage den.

Gratis adresselabels, poser og forsendelseskasser
Udover fri fragt med PostNord Parcel, tilbyder vi også gratis poser med lukkemekanisme samt
forsendelseskasser – nemt og bekvemt. Bestil via af vores hjemmeside: www.elysee-dental.dk/bestilling

