EN KÄRLEKSFÖRKLARING
TILL HÅLLBARHETEN!
ROSES ARE RED, VIOLETS ARE BLUE
WE REALLY WANT TO MILJÖANPASSA
VÅRA TJÄNSTER TO YOU

OK, VI TAR DET FRÅN BÖRJAN!
MÅLET
Vi har länge haft stort fokus på att göra ett så litet avtryck på miljön som
möjligt. Ett fokus vi aldrig kommer att släppa. För att nå vår nollvision
gällande utsläpp så behöver vi regelbundet se över vår verksamhet för att
hela tiden vara säkra på att vi tar våra steg i rätt riktning.

VÅRA (nya) TJÄNSTER
DAGS
En tjänst som kanske talar för sig själv. Ditt uppdrag levereras innan kl 17
i hela Stockholm. DAGS är den tjänsten som med största sannolikhet gör
minst avtryck på klimatet. Den hade lika gärna kunnat heta klimatbud.

TRETIMMARS
STEGET
Idag körs mer än halva vår bilflotta helt på el. Resten är elhybrider.
Med andra ord så gör vi fortfarande ett litet avtryck på miljön – det vill vi
göra något åt! Med start den 1 januari 2020 så har vi uppdaterat våra
tjänster en aning till fördel för er och miljön. Tjänsterna blir tydligare,
lättare att förstå och smidigare att planera.

Om man skulle gissa vad denna tjänst innebär så skulle de flesta gissa
rätt. Den är vad den låter som – Ett uppdrag som hämtas och lämnas inom
tre timmar i hela Stockholm.

PANIK!
Ibland är det bråttom. Ropa “PANIK!” så hämtar och lämnar vi åt dig inom
en timme i city.

AFTER WORK
KOMMER NÄRMARE ER
För att slå ytterligare ett slag för hållbarheten så har vi upprättat en Ryska
Posten HUB i city! Vi kommer inte bara närmare er, vi kan nu också
effektivisera leveranserna ännu mer och därmed minska vårt avtryck på
klimatet. Om ni har vägarna förbi vår HUB på Regeringsgatan 17 så får ni
mer än gärna komma in och fråga oss om våra (nya) tjänster! Att bara titta
förbi på en kaffe går såklart också bra!

De flesta är på jobbet under dagen. Då borde det vara smartare att köra
hemleveranser på kvällen? Exakt. Då är tjänsten AW lösningen.

VÅRA (nya) TILLÄGGSTJÄNSTER
TIDSPASS
Behöver du specifiera en upphämtningstid eller ankomsttid? Använd vår
tilläggstjänst TIDSPASS.

DIREKT
När du beställer tjänsten PANIK! så kan vi erbjuda vår tilläggstjänst
DIREKT. Då hämtar vi inom 15 minuter och levererar DIREKT dit du vill.

