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Sæll Elfar

Hér eru upplýsingar um póstboxin og myndir af hvernig það gæti litið út við sundlaugina á Bíldudal

En póstboxin eru sjálfvirkar afgreiðslustöðvar, þar sem viðskiptavinir geta bæði tekið á móti og sent
pakkasendingar.

Fólk skráir sig á vef eða í appi Íslandspósts og getur þá valið að fá allar sendingar innan stærðar- og
þyngdarmarka afhentar í póstboxið.
Ef greiðslur eru á sendingu þyrfti fólk að tengja kort við aðgang sinn hjá Íslandspósti og greiða á vef eða í
appi til að fá sendingu afhennta og boðið er upp á að greiðsluferli sé sjálfvirkt.
Sendingar án greiðslu væri hægt að stíla beint á póstboxið líkt og um heimilisfang væri að ræða, án
sérstakrar skráningar viðtakanda.

Eins geta þeir sem hafa skráðan aðgang og hafa tengt kort sitt við þjónustuna, notað boxið til að senda
pakkasendingar.
Viðskiptavinurinn fer þá á vef eða í app Íslandspóst og skráir sendingu þar og getur farið með sendinguna
að póstboxinu, fengið merkingar og úthlutuðu hólfi sem sendingunni er komið fyrir í.

Þannig geta viðskiptavinir nýtt sér póstþjónustuna á hvaða tíma sólarhringsins sem er, sé það staðsett
utandyra.

Íslandspóstur myndi sjá um allar áfyllingar og tæmingar á boxinu og því engin þörf á aðkomu starfsfólks
sundlaugar svo að viðskiptavinir geti nýtt sér þessa þjónustu.

Póstboxin sem við erum að setja upp koma í tveimur stærðum 46 hólfa og 77 hólfa.
• 46 hólfa póstboxin eru 203cm x 64cm x 215cm (BxDxH)
• 77 hólfa póstboxin eru 302cm x 64cm x 215cm
• 5 stærðarflokkar hólfa fyrir sendingar
• XS: 85 x 190 x 610 mm
• S:85 x 440 x 610 mm
• M: 180 x 440 x 610 mm
• L: 370 x 440 x 610 mm
• XL: 750 x 440 x 610 mm
• Hámarksþyngd sendinga er 20kg
• Aðgengi þyrfti að vera að rafmagni og tengt í töflu á sér öryggi.
• Netsamband fæst með símkorti.
• Undirlag þarf að vera steyptur sökkul 320x100cm

Við kæmum til með að setja upp 46 hólfa box á Bíldudal, en hefðum alltaf hugan að því að mögulega yrði
þörf á stækkun með tíma.
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