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Hur du använder YSDS 

Beställning 

Beställning sker via e-postadressen order.swe@ysds.com eller 
via www.ysds.com. 

Ni kan alltid ring YSDS för vägledning, dock behöver information kring 
beställning som t.ex. adress, telefonnummer etc. ske via e-post. 

 Använd beställningsformuläret vid order; ladda hem det och spara på er 
dator. Fyll i formuläret och spara det för att sedan bifoga det i ett mejl 
till order.swe@ysds.com. 

Genom att använda formuläret undviker ni att missa viktig information 
gällande er beställning. 

YSDS returnerar sedan fraktsedlar och övrig dokumentation till beställaren, 
fraktsedel skriver ni sedan ut, fäster på paketet samt färdigställer det för 
upphämtning på avtalad plats. T.ex. KBC-huset. 

Express 

Vid beställning av en expressförsändelse måste beställningsformuläret vara 
YSDS tillhanda senast 12:00 för att hinna med sista upphämtning som är 
vid 15:00. Beställning och hämtning kan vara möjligt senare än angivna 
tider beroende av aktuella flygavgångar, kontakta YSDS via telefon för att 
stämma av. 

För mer brådskande försändelser som skall gå med t.ex. reguljärflyg eller 
direktbilar vänligen kontakta YSDS direkt så hjälper YSDS er att hittar den 
optimala lösningen för just er försändelse. 

Farligt gods 

Försändelser med Farligt Gods som t.ex. torris (UN1845) och Biological 
Samples Category B (UN3373) måste YSDS få in beställningen innan lunch 
för att hinna färdigställa all dokumentation. YSDS svarar gärna på frågor 
kring märkning och paketering. 

Vid försändelser med farligt gods är det extra viktigt att ni lämnar denna 
information vid beställning så informationen överförs till fraktsedeln. Att 
enbart fästa en UN3373 etikett på paketet anses ej vara tillräckligt och 
medför att paketet stoppas på Arlanda. 
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Övrigt 

YSDS tillhandhåller även en rad andra tjänster som kan bokas och hämtas 
dygnet runt, för mer information om dessa kontakta YSDS direkt. 

Om ni har några frågor eller behöver hjälp med er bokning finns YSDS 
alltid till hands på 010-10 600 50 eller order.swe@ysds.com. 

Mer information finns på Aurora: https://www.aurora.umu.se/stod-och-
service/campus-och-lokaler/post-transport-och-flytt/ 
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