
 

Bussgods fraktsedel  

Om du inte har en inloggning till Bussgods Kundzon kan du skriva ut din 

fraktsedel genom att ange Län och ditt kundnummer. 

Men kontakta ditt närmaste Bussgods så hjälper de dig vidare för att få 

inloggning till Kundzon  

Gå in på http://www.bussgods.se välj Företag och sedan 

Fraktsedelsutskrift 

 

 Klicka på Företag och sedan Fraktsedelsutskrift 

 

 Ange ditt Län och ditt Kundnummer 

 

 

 

 

 



 

 

Skapa Fraktsedel 

Fyll i alla dina uppgifter, uppgifter med * är obligatoriska. Använd Tab för 

att gå vidare i fälten. 

Viktigt att "Ombud" finns ifyllt! 

 

Mottagare  

Fyll i mottagarens namn och adressuppgifter. Använd Tab för att gå vidare 

i fälten. 

Viktigt att "Ombud" är ifyllt med mottagande ombudet! 

 



 

Leveransanvisningar  

I leveransanvisningar kan Du skriva anvisningar som har betydelse för 

frakten, ex vis transport under värme eller kyla. Använd Tab för att gå 

vidare. 

 

Transporttjänst  

Välj transporttjänst, här finns de olika typerna av transporttjänst 

Bussgods har. Beroende på vilken tjänst du väljer visas 

transporttjänstinformation. Använd Tab för att gå vidare. 

Kollin  

Välj antal kolli i urvalslisten, du kan ange upp till 30 kolli. Om du vet total 

vikt och volym på dina kolli markera i rutan så får du upp rutor där du 

anger vikt resp. volym.  

I annat fall anges vikt, längd, bredd och höjd på respektive kolli. Använd 

Tab för att gå vidare. Innehåll är obligatoriskt att fylla i. 

 

 Maxvikt per kolli för gods som transporteras i underrumsbussar är 

35 kilo då får du upp detta meddelande och bör kontrollera med Din 

bussgodsterminal. 



 

Försäkring 

Här anger du om du vill ha en försäkring för transporten villkoren hittar du 

via länken "Läs om varuförsäkring här" eller via 

http://www.bussgods.se/varuforsakring. Detta är obligatoriskt att fylla i 

 

Tilläggstjänster  

Markera de tilläggstjänster som önskas, de tilläggstjänster som finns på 

mottagarorten visas.  

Om Du väljer efterkrav öppnas ett nytt fönster där Du fyller i belopp och 

önskat betalsätt (Dina uppgifter från Bussgods kundregister visas). De 

finns också möjlighet att ange referens. Använd Tab för att gå vidare. 

 

 

 

 



 

Fritext ruta 

Här finns plats att skriva det som har betydelse för transporten. Använd 

Tab för att gå vidare. 

 

Summering  

Här visas en summering av din frakt med Antal kolli och Vikt. 

OBS! Priset visas endast för kunder med Kundzon! 

 

Förhandsgranska  

Klicka på Förhandsgranska när formuläret är ifyllt, se efter så att alla 

uppgifter stämmer, annars går det att backa tillbaka. 



 

 

Skriv ut fraktsedel  

Fraktsedeln skrivs ut i fyra exemplar (eller flera beroende på antal kolli), 

som avsändare behåller man första delen, vilken del som ska vars står 

högst upp i högra hörnet på fraktsedeln. 

 

Fraktsedlarna läggs i plastficka som klistras på paketen.  

Fraktsedelsutskriften öppnas i nytt fönster och man kommer direkt till 

skriv ut funktionen där man får välja skrivare och eventuella inställningar 

och trycker sedan på Skriv ut. 

 


