
B2C Piegādes kārtība 
paku sūtījumiem

1. iespēja 2. iespēja 3. iespēja 4. iespēja 5. iespēja

…kurjers mēģinās veikt piegādi kaimiņam, tālāk sūtījums 
tiks atgriezts atpakaļ uz depo 

...sūtījumi tiek nogādāti pasta nodaļā 
…kurjers mēģinās veikt piegādi 

kaimiņam, tālāk sūtījums tiks nogādāts 
Parcelshop 

...sūtījums tiek nogādāts atpakaļ depo 
...nav mēģinājuma veikt piegādi

klientam jāsaņem sūtījums 
norādītajā piegādes punktā

vadītājs atstās paziņojumu
saņēmēja pastkastītē 

kurjers atstās paziņojumu
saņēmēja pastkastītē 

vadītājs atstās paziņojumu
saņēmēja pastkastītē 

kurjers atstās paziņojumu
saņēmēja pastkastītē klients tiek informēts pa pastu 

2. piegāde pēc pieprasījuma  Nav 2. piegādes Nav 2. piegādes 2. piegāde uz pieprasījumu Nav 2. piegādes 
Austrijā x

Beļģijā
kurjers mēģinās nākamajā dienā veikt otru piegādi, ja 

kaimiņš nav uz vietas

Bulgārijā x
Horvātijā x x

Čehijas Republikā x  
Dānijā x x

Igaunijā x

Somijā
sūtījumi tiek piegādāti tieši pakomātā, 

bez piegādes mēģinājuma 
saņēmēja adresē

 

Francijā

ja saņēmēja nav uz vietas, kurjers atstāj paziņojumu un ir 
vairākas iespējas:

1- mēģinājums veikt piegādi kaimiņam
2- nodot sūtījumu paku veikalā

3- nogādāt sūtījumu atpakaļ depo un plānot jaunu 
piegādi pēc 2 darba dienām (saņēmējs var pierakstīties 

vietnē uni-track.fr un pats izplānot jaunu piegādi 
(diena+1, diena+x)

Vācijā x
Grieķijā x
Ungārijā x  

Īrijā x
Itālijā x

Lietuvā + Latvijā x
Luksemburgā x

Maltā x
Nīderlandē x
Norvēģijā x

Polijā
3. iespēja zonās, kurās ir pieejami 

pakomāti - ja ne, piemēro 4. iespēju
x

Portugālē x
Rumānijā x

Zviedrijā
4. iespēja sūtījumiem virs 20 kg (ja kurjers 

neatstāj paziņojumu, ar saņēmēju 
sazināsies pa pastu, SMS vai tālruni)”

5. iespēja sūtījumiem līdz 20 kg                                                                                                                           
(maksimālais garums 1,40 metri un 
maksimālais garums + apkārtmērs 3 

metri)    

Šveicē x

Serbijā
ar saņēmējiem privātpersonām pirms 
piegādes parasti sazinās pa tālruni 

Slovākijā x

Slovēnijā

kurjers mēģina veikt piegādi saņēmēja 
adresē, tad atstāj paziņojumu un 

piegādā sūtījumu 
pakomātā

Spānijā x
Turcijā x

Apvienotajā Karalistē
sūtījums var tikt nodots pasta nodaļā, 

nevis Parcelshop
 

     

Piegādes alternatīvas... Nav piegādes alternatīvas...

Ja kurjers nevar
veikt piegādi uz 

privātu adresi, jo saņēmējs 
nav sastopams piegādes 

adresē


