
 

 

1. Gå in via vår hemsida på ”Boka online” eller via www.varubud.se/ 

2. Ange e-post och lösenord som ni fått från oss. 

3. Välj företag om ni kan boka frakter åt flera företag (gäller endast de med flera kundnummer) 

 

 

Klicka här för att komma tillbaka till startsidan 

Här kan du hitta fraktsedlar och underskrifter 

Sök bland era order 

Klicka här för att komma till bokningen 

Adresser, här kan ni lägga upp flera mottagare, 

avsändare samtidigt 

Här hittar ni alla fakturor efter 2016-11-30 

Under inställningar kan ni ändra lösenord mm 

Användare, här kan ni själva upp flera som ska 

boka frakt 

 

Vill du byta kund/fraktbetalare så klicka på  

”Byt kund” (syns endast om ni kan boka åt flera 

kunder) 



 

Avsändare, Mottagare 

Här anger ni uppgifter om avsändare och mottagare. 

De gula fälten är tvingande. 

Tjänst 

Sedan anger ni vilken tjänst ni vill använda, se nedan samt transportdatum 

Tjänst: Utförande: Tidsfönster: Övrigt: 

Tur Körs via terminal Inhämt dag 0,  Kan bokas med tillvalen, Kylt , Inbärning,  

    utkörn dag 1 
Tidspassning, Returer  
OBS! Sista bokning 15.00 

Normalbud Direkt (ej via terminal) Körs inom 8 tim Sista bokning 13.00 

  1-10 km  Zonpris 1 

  11-20km  Zonpris 2 

  21km -   Budbil 

Expressbud Direkt (ej via terminal) Körs inom 4 tim Sista bokning 16.30 

  Samma som ovan     

Kran Direkt (ej via terminal)     

        

Timme Direkt (ej via terminal) Körs inom 8 tim Hela bilen bokad debiteras per halvtimme 

        

 

Info (frivilliga fält) 

Fylls i om ni har egen fraktsedel med eget nummer annars lämna tomt. 
Ange om denna order ska märkas med något projektnummer samt avsändare och mottagarreferens 



Det finns två olika layouter när man anger hur godset ser ut (kontakta Varubud för val av layout) 

Alternativ 1 Dimensioner  

1. Fyll i följande fält 

2. Vikt, totalvikten för hela sändningen 

3. Pallplats, ange totalt antal pallar i sändningen 

4. Ange antal kolli 

5. Volym är inget tvingande fält 

 

 

Alternativ 2 Kollin 

 

1. Här anger man varje kolli för sig och antalet får bara ändras om man har fler likadana kollin 

2. Kollislag (tex halvpall, pallplats, plåt, långmaterial (meter) som anges i antal/m 

3. Godsmärkning, valfritt om man vill att det ska framgå vad det är man skickar 

4. Ange vikt/kolli 

5. Ange Volym eller flakmeter eller pallplats eller längd, bredd och höjd eller flera parametrar 

6. För varje nytt kolli tryck + uppe till höger 

 

 

 

 



 

Har ni några särskilda önskemål så lägg till önskat tillval 

(tidspassning, inbärning, telefonavisering, returer, kylt) 

Vill ni skicka med något meddelande till ordern ange detta under meddelande 

Avsluta med att spara ordern genom att klicka på SPARA 

 

 

Ser allt bra ut så klicka på SPARA, annars klicka på STÄNG och redigera ordern 



 

Här kan ni skriva ut fraktsedlar och etiketter 

 

OBS! Ordern måste först godkännas innan den läggs in för transport och ni får då ett bekräftelsemail. 

Priset är ett preliminärt fraktpriser beräknat på angivna mått och vikter.  

Priset justeras om angivna förutsättningar ändras som tex last, loss, väntetid, fraktdragande vikt mm. 


