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Välkommen
Fraktjakt är en gratistjänst där vem som helst kan söka, köpa och boka frakt.
Fraktjakt är dessutom ett fullskaligt TA-system där du smidigt hanterar dina frakter online med
bokning, fraktetiketter, spårning, aviseringar och returer.

Billigare frakt tillsammans
Vi erbjuder prisvärda frakter, inrikes som utrikes, där du redan från start kan ta del av våra
färdigförhandlade fraktavtal med storkundsrabatt.

Denna manual
Detta är en kort guide till hur du som privatperson kommer
igång och köper frakter online via Fraktjakt. Om du har frågor
så hjälper vår kundtjänst dig gärna via chat, email eller telefon.
http://www.fraktjakt.se/om_fraktjakt/kontakt
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Skapa ditt användarkonto
Klicka på ”Registrera ny Privatperson”

Efter att du har registrerat ditt användarkonto skickas en aktiveringskod till dig. Klicka på länken i
mailet för att aktivera din inloggningen. Du kan även kopiera koden du får på mail och klistra in i
rutan för ”Aktiveringskod”.

Om du inte hittar ditt aktiveringsmail från oss, så kan det bero på att mailet fastnat i din
spam/skräpkatalog. Kontrollera den mappen.
Efter att du har aktiverat ditt konto kan du direkt logga in och börja boka frakter.
Välkommen till Fraktjakt!
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Mina adresser
Börja gärna med att skapa en godsadress för ditt konto. Då kan ni använda den i era
prisberäkningar och slipper mata in er adress för hand.

Er första adress kommer automatiskt bli er förvalda leverans och upphämtningsadress, så därför
kan ni inte kryssa ur de valen. Om ni lägger till fler adresser kan ni välja vilken av dem som blir era
förvalda leverans och upphämtningsadresser.
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Beräkna fraktpriser
Så här beräknar och bokar du frakt genom Fraktjakt
Alla transportörer erbjuder olika tjänster. Fraktjakt kommer visa de frakttjänster som finns
tillgängliga som alternativ enligt de sökvillkor du skriver in.
Skulle du inte få en träff i sökresultatet så kan det bero på att du använder ett boxpostnummer. För
leverans krävs postnummer till en gatuadress.

6

Utrikesfrakt
Under fliken ”Land” finns en flervalslista för alla länder. Välj det land som du ska skicka till och från,
välj område om det krävs. Fyll i postnumret.

Adresstyp
Det är viktigt är att mottagaren är angiven som ”Privat” om det är en bostadsadress eller ”Företag”
om det är en företagsadress. Beroende på vad som är ikryssat visas de tjänster som motsvarar din
sökning.

Volymuppgifter
Fyll i vikt samt längd, bredd och höjd (volym).
Vikt och volymuppgifterna är viktiga för att rätt pris ska visas. Alla transportörer räknar på lite olika
sätt vilket fraktjakt förstås har koll på och visar det faktiska fraktpriset i förhållande till destination
samt vikt och volym.
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Sortering
Beroende på hur du gjort dina inställningar så visas resultatet antingen på snabbaste leveranstid
eller billigaste fraktpris.

Klicka på antingen 'Uppskattad tid' eller 'Pris' för att växla hur sökresultatet sorteras. Du kan även
ställa in sortering samt hur frakttiden presenteras under dina inställningar.

Sökresultat
När du får upp sökresultatet, kan du läsa mer om frakttjänsten och villkoren för den valda tjänsten
genom att expandera mer information med länken längst ned på varje resultat.
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Förbetald frakt
Genom att klicka på pilarna till höger så kan du byta mottagare och avsändare. Med denna
funktion kan du skapa mottagarbetalda och förbetalda frakter. Frakter som ni på förhand köper och
Fraktjakt sedan förmedlar en länk till avsändaren för att hantera och skriva ut fraktsedlar.
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Innehåll
Fyll i vad paketet innehåller, i de fall där detta krävs. Det är oftast inget krav för inrikesfrakt, men
det är alltid en fördel om något skulle hända med varorna under frakten.

Du kan antingen välja att mata in dessa uppgifter direkt i sökningen eller vänta med att komplettera
dem efter valet av frakttjänst. Fördelen med att mata in dem först är att du då kommer direkt till
kundvagnen och kan hoppa förbi alla mellanliggande steg.

Förbjudet innehåll
Vi listar vanliga förbjudna föremål vid inrikes och utrikesfrakt, som vi rekommenderar alla nya
kunder att läsa igenom. Fraktbolagen har dock egna bestämmelser för sina frakttjänster, som listas
under fraktbolagens och frakttjänsternas egna villkor.
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Internationella frakter
Vid internationella frakter behöver ni fylla i fler uppgifter än vid inrikesfrakt för att både fraktbolag
och tull kräver det. Vilka uppgifter som krävs beror på vilket land ni skickar till, om ni är företag eller
privatperson, vilka varor ni har, var de är tillverkade och vad de är värda.
Fraktjakt vägleder inte bara ert fraktskapande genom att slå upp adresser, ortsnamn, frakttjänster
och närmaste ombud utan förmedlar även information och erfarenhet från vår allt växande
kunskapsbank om frakt till alla världens länder. Varje region och land har egna notiser med
information om risk för eventuella tullavgifter samt varor och förpackningsmaterial som tidigare
kunder haft problem med.
Vi guidar er även med grundläggande information om termer som IOSS, Eori, VOEC, VAT, UK
supply VAT, TIN, REX, HS varukoder, Taric och när de behövs för era tullhandlingar, samt vilka
regioner de är applicerbara för som EU, EES, GSP, ULT och andra frihandelsavtal.

Innehåll vid utrikesfrakt
Innehållsinmatningen för utrikesfrakt utanför EU ser lite annorlunda ut än för inrikes. Här är det
viktigt att fylla i rätt innehåll och beskrivning. Tänk på att använda det språk som mottagarlandet
kan läsa. Alla olika varor i paketet ska specificeras.

Namn
Här fyller du i titeln på varan. Klicka på ”+ Lägg till varuslag” om det finns olika varor i paketet.
Detta gör du tills allt innehåll i paketet är beskrivet.

Totalvikt
Varje registrerad artikel/vara ska också anges i vikt. Detta gör du tills den totala vikten som du
angav vid sökningen är uppnådd.
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Varukoder
Varukoder (även kallade tulltariff-koder, taric-koder och hs-koder) är ofta inget krav, men förbättrar
och snabbar upp tullarbetet. Ni får därmed kortare leveranstid och mindre risk för obehagliga
överraskningar som straffavgifter eller att era paket helt och hållet fastnar och nekas av tullen.
En varukod består av tio siffror i importdeklarationen och åtta i exportdeklarationen. Varukoderna
bygger på The Harmonized Commodity Description and Coding System, ett internationellt system
som över 200 länder använder sig av som grund för tulländamål och handelsstatistik.
De fyra första siffrorna kallas HS-nummer, de sex första kallas HS-undernummer. Utöver HSnummer och undernummer har vi inom EU utökat siffrorna till åtta. Dessa åttasiffriga varukoder
kallas för ”kombinerade nomenklaturen” och är EU:s tulltaxa som ska användas för klassificering.
EU har byggt på den kombinerade nomenklaturen med en arbetstulltaxa som heter Taric. Taric
består av tiosiffriga varukoder. Det gör det möjligt att koppla ihop bestämmelser om exempelvis
antidumpning, licens och suspension av tull med den kombinerade nomenklaturen.
Som importör eller exportör är du ansvarig för att dina varor blir rätt klassificerade. Det här gäller
också om du anlitar ett ombud som gör deklarationen. Om du har deklarerat en felaktig varukod
kan det innebära att du har fått betala för lite eller för mycket i tull eller att det kanske krävs
införseltillstånd för varan.
https://www.tullverket.se/sv/foretag/klassificeravaror
Med våra Intelligenta innehållsmallar kan ni komplettera era frakter med korrekta varukoder
automatiskt, genom att antingen automatiskt hämta information från tidigare frakter och på så vis
lära upp ett smart varuregister med nya mallar eller manuellt lära innehållsmallarna vad ni vill
komplettera kommande frakter med.
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Tullhandlingar
Till skillnad mot enklare TA-system som bara skapar fraktetiketter och fraktsedlar, så hjälper
Fraktjakt även till med sändningslistor, följesedlar och fyller till och med i tullhandlingar för
säkerhetsdeklarationer, CN22, CN23, Proforma och Handelsfakturor (Commercial Invoice)
automatiskt.
Fraktjakt skapar automatiskt flera grundläggande tulldokument för din frakt, men det är också värt
att notera att dessa bara är till som hjälpande grund i er tullhantering. Det är fortfarande alltid ni i
rollen som avsändare som ansvarar för att ni tagit del av aktuell och specifik information som gäller
just er försändelse från Tullverket och fraktbolagen själva. Behövs inte Fraktjakts dokument om ni
exempelvis skapar egna handlingar, så kan ni inaktivera så att de inte inkluderas i er
samlingsutskrift och automatiska utskrifter.

Handelsfakturor
En handelsfaktura eller Commercial Invoice
används för att beskriva varor som exporteras
för försäljning och är en viktig del av
klareringsprocessen där tullmyndigheter
klassificerar gods så att tullavgifter och skatter
kan bedömas korrekt.
Alla försändelser till länder utanför den
Europeiska unionen (EU) kräver
tullhandlingar. Ingen tullhandling krävs för
varor som skickas inom EU, undantaget
Cypern, Grekland och Malta, samt områden
utanför EUs punktskatteområden som Åland
och Kanarieöarna.
Korrekt och fullständig information på en
handelsfaktura är mycket viktigt för att få en
snabb tullhantering. De flesta fraktbolag
kräver en handelsfaktura med tre kopior, alla
individuellt signerad. De rekommenderar även
att du lägger en extra kopia i paketet.
Fraktjakt skapar automatiskt en
grundläggande handelsfaktura för er frakt med
den mest vanliga informationen förifylld. Det är
dock fortfarande ert ansvar att kontrollera så
att informationen stämmer och ifall några
uppgifter saknas. Önskar ni skapa era egna tullhandlingar kan ni inaktivera Fraktjakts dokument
under era utskriftsinställningar. Var medveten om att vissa länder ibland inte godkänner handskriva
handelsfakturor. Om inte dokumentet är korrekt kan frakten stoppas av mottagande tull. Fraktjakt
kommer då att fakturera för de merkostnader som kan uppstå.
Signeringen behöver inte vara i original och i Fraktjakt kan du ladda upp din namnteckning så att
den fylls i automatiskt.
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Proformafakturor
En proformafaktura används istället för en
handelsfaktura om importören inte har köpt
varan. Alltså om varan inte är till försäljning,
till exempel för gåvor, varuprover, returer och
reparationer. Proformafakturan är en viktig
del av klareringsprocessen där
tullmyndigheter klassificerar gods så att
tullavgifter och skatter kan bedömas korrekt.
Alla försändelser till länder utanför den
Europeiska unionen (EU) kräver
tullhandlingar. Ingen tullhandling krävs för
varor som skickas inom EU, undantaget
Cypern, Grekland och Malta, samt områden
utanför EUs punktskatteområden som Åland
och Kanarieöarna.
Korrekt och fullständig information på en
tullhandling är mycket viktigt för att få en
snabb tullhantering. De flesta fraktbolag
kräver en proformafakturor med tre kopior,
alla individuellt signerad. De rekommenderar
även att du lägger en extra kopia i paketet.
Fraktjakt skapar automatiskt en
grundläggande proformafaktura för er frakt
med den mest vanliga informationen förifylld.
Det är dock fortfarande ert ansvar att kontrollera så att informationen stämmer och ifall några
uppgifter saknas. Önskar ni skapa era egna tullhandlingar kan ni inaktivera Fraktjakts dokument
under era utskriftsinställningar. Var medveten om att vissa länder ibland inte godkänner handskriva
handelsfakturor. Om inte dokumentet är korrekt kan frakten stoppas av mottagande tull. Fraktjakt
kommer då att fakturera för de merkostnader som kan uppstå.
Signeringen behöver inte vara i original och i Fraktjakt kan du ladda upp din namnteckning så att
den fylls i automatiskt.
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Tulldeklaration CN22
CN 22 är en förenklad tulldeklaration för brevförsändelser
med värde upp till 2 000 kronor. CN 22 inkluderar även en
säkerhetsdeklaration. Klistra CN22 direkt på försändelsen,
helt på framsidan.
Alla försändelser till länder utanför den Europeiska unionen
(EU) kräver tullhandlingar. Ingen tullhandling krävs för
varor som skickas inom EU, undantaget Cypern, Grekland
och Malta, samt områden utanför EUs punktskatteområden
som Åland och Kanarieöarna.
Korrekt och fullständig information på en tullhandling är
mycket viktigt för att få en snabb tullhantering. De flesta
fraktbolag kräver en proformafakturor med tre kopior, alla
individuellt signerad. De rekommenderar även att du
lägger en extra kopia i paketet.
Fraktjakt skapar automatiskt CN22 och flera övriga
grundläggande tulldokument förifyllda med uppgifterna om
er frakt. Det är dock fortfarande ert ansvar att kontrollera
så att informationen stämmer och ifall några uppgifter
saknas. Önskar ni skapa era egna tullhandlingar kan ni
inaktivera Fraktjakts dokument under era utskriftsinställningar. Om inte dokumentet är korrekt kan
frakten stoppas av mottagande tull. Fraktjakt kommer då att fakturera för de merkostnader som
kan uppstå.

Tulldeklaration CN23
CN 23 är en tulldeklaration med säkerhetsdeklaration för samtliga postpaket och brevförsändelser
över 2 000 kronor. CN 23 gäller även för postpaket samt brevförsändelser under 2 000 kronor som
skickas i handelssyfte. Tejpa dokumentet direkt på det du ska skicka eller lägg i plastficka som du
fäster på försändelsen.
Alla försändelser till länder utanför den Europeiska unionen (EU) kräver tullhandlingar. Ingen
tullhandling krävs för varor som skickas inom EU, undantaget Cypern, Grekland och Malta, samt
områden utanför EUs punktskatteområden som Åland och Kanarieöarna.
Korrekt och fullständig information på en tullhandling är mycket viktigt för att få en snabb
tullhantering. De flesta fraktbolag kräver en proformafakturor med tre kopior, alla individuellt
signerad. De rekommenderar även att du lägger en extra kopia i paketet.
Fraktjakt skapar automatiskt CN23 och flera övriga grundläggande tulldokument förifyllda med
uppgifterna om er frakt. Det är dock fortfarande ert ansvar att kontrollera så att informationen
stämmer och ifall några uppgifter saknas. Önskar ni skapa era egna tullhandlingar kan ni inaktivera
Fraktjakts dokument under era utskriftsinställningar. Om inte dokumentet är korrekt kan frakten
stoppas av mottagande tull. Fraktjakt kommer då att fakturera för de merkostnader som kan
uppstå.
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Säkerhetsdeklaration
När du skickar postförsändelser inom EU ska en säkerhetsdeklaration bifogas på försändelsen.
Denna fäster du på försändelsen.

Fraktjakt skapar automatiskt de säkerhetsdeklarationer som krävs för er frakt.
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Fraktköp
OBS! Tänk på att alla fraktköp kräver tillgång till skrivare för utskrift av frakthandlingar!

Val av frakttjänst
För att köpa en frakttjänst klickar du på ”Välj”-knappen. Priserna du ser är totalpriserna du betalar
för frakten (förutsätter att du matat in rätt uppgifter).

Prisberäkning
För full transparens och för att du enklare skall kunna studera och välja vad du lägger dina utgifter
på, så har vi inkluderat en full rapport om hur vi och fraktbolagen räknat ut fraktpriset inklusive alla
tilläggsavgifter som aviseringsavgifter, expressavgifter, ortstillägg, färjetillägg, storsdagstillägg,
bränsletillägg, hemleverans, bakgavellift, vidarebefordrningsavgift och transaktionsavgifter.

Komplettera saknade uppgifter
Om alla fraktuppgifter redan är angivna i sökformuläret, så kommer du hamna direkt i kundvagnen.
Annars erbjuds du komplettera de saknade uppgifterna.
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Transportbokning av upphämtning
Om du bokat en frakt där upphämtning ingår.
Vi har redan preliminärbokat din hämtning. Bokningen grundar sig på transportörens stopptider för
upphämtning samma dag, de flesta transportörer har ingen garanti för att upphämtning sker den
dag man önskar men de försöker alltid tillgodose önskad dag och tid för upphämtning.
Transportörernas brytpunkt för upphämtning samma dag varierar från transportör och ort. Därför
har vi satt brytpunkten till klockan 13.00. Köper och bokar du frakt efter detta klockslag blir det en
automatisk bokning för upphämtning dagen efter.

Ändra hämtningsdag
Önskad hämtningsdag kan du ändra innan bokningen har genomförts.
Klicka då på ”Visa / Ändra detaljer” vid bokning av upphämtning.

Egen inlämning
Önskar du själv lämna in på en terminal så kan du ta bort bokning av upphämtning redan i kassan
genom att välja det från alternativmeny till höger om varje bokning.

Annan avsändare
Så här ändrar du om det är en annan hämtadress / bokningsadress än avsändaradressen:
1. Klicka på "Visa / Ändra detaljer".
2. Ändra Avsändarens namn, kontaktperson, kontaktpersonens telefon och kontaktpersonens
email. Klicka på Ange annan adress och lägg till den nya adressen, glöm inte att Spara.
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Betalsätt
Nu lägger du din frakt i kundvagnen där du sedan väljer betalningssätt. Har du en månadsfaktura
från Fraktjakt så kommer även den knappen synas som alternativ och använder du dina egna
fraktavtal som kommer en knapp synas som heter 'boka'.
Du kan lägga till hur många frakter du vill i kundvagnen innan du slutför bokningen och på så sätt
skriva ut alla frakthandlingar samtidigt, likt ett dagsavslut.

Innan du kan boka/betala måste du godkänna Fraktjakts och transportörens villkor.

Alternativ
Så här använder du betalningssätten:


Kortbetalning

(Betala nu)



Masterpass

(Betala nu)



Internetbank

(Betala nu)



Swish

(Betala nu)



Daglig samlingsfaktura



Veckofaktura

(10/20 dagars betalningsvillkor)
(Kan endast företag ansöka om)

* Faktura ebjuds enbart företagsköp där företaget först beviljats för kredit hos Fraktjakt.
* Genom Fraktjakt+ får du som Pluskund 20 dagars betalningsvillkor för faktura. Under dina
inställningar väljer du hur du vill ta emot dina fakturor. Du kan välja mellan brevfaktura eller PDFfaktura på email för att sänka fakturakostnaden.
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Skriv ut frakthandlingar
För att köpa frakter krävs en skrivare för utskrift av frakthandlingar!
När du betalat frakten är det dags att skriva ut dina frakthandlingar.

Fraktjakt grupperar hela orderns etiketter och tillhörande fraktdokument per utskriftsformat. Om ni
köper flera frakter samtidigt så kan ni också skriva ut frakthandlingarna i en samlad utskrift. Men
önskar ni skriva ut ett specifikt dokument, så kan ni få fram en lista över varje fraktdokument via
länken ”Visa enskilda frakthandlingar”.
Fraktbolagen föredrar att fraktetiketterna skrivs ut på så kallade ”STE-etiketter”, som både finns för
utskrift på A4 i vanlig skrivare eller i rullar för dedikerade etikettskrivare. Men saknar ni etiketter,
brukar det funka bra att skriva ut på vanligt papper och fästa själv på paketet med tex tejp. Det
viktiga är att etiketten sitter fast och kan avläsas okulärt och av scanner.
STE-etiketter finns att köpa hos oss, under fliken ”Varor” eller i välsorterad pappershandel. Vet ni
redan nu att ni kommer handla frakt ofta, så kan det dessutom vara värt att införskaffa en billigare
etikettskrivare (vi rekommenderar TSC DA210 och Zebra GK420D). Då blir både utskriftshanteringen smidigare och etiketterna billigare i löpande format.
Vissa utlandsfrakter kräver utskrift av så kallad ”commercial invoice” eller ”handelsfakturor”, som
behöver läggas i en plastficka som fästs på paketen. Denna plastficka kan så klart också köpas
hos oss men även i välsorterade kontorsbutiker.
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Spåra paket
I Fraktjakt har du alltid full kontroll på fraktbolagens information om dina paket.
Du ser direkt nuvarande status för dina försändelser till höger i orderlistan och du kan även klicka
på spårningslänken för varje försändelse direkt från orderlistan, om du vill ha mer detaljerad
spårningsinformation.

Samma sak gäller fraktlistan och varje enskild order och frakts sidor.
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Spårningshistorik
Dessutom samlar vi alla tidigare spårningar i en spårningshistorik där ni fritt kan skriva
anteckningar om varje fraktspårning direkt i listan.
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