
Hur skickar jag ett paket med 
Edix Transport Modul ? 
Öppna https://www.edixparts.net. Logga in med ditt Edix konto 
och gå till Beställningshistorik. Sök efter den beställning som du 
vill skicka. Du kan också skapa en ny försändelse via Transport i 
menyn. Med bara tre steg är försändelsen färdig att skickas.

Sök rätt på delen på lagret och paketera den ordentligt.
Fyll i paketets korrekta mått och be om en ny offert 
Försändelsens totala vikt:

Gör klart för att skicka

Du ser nu en översikt för försändelsen. 
Bekräfta betalningen genom att klicka på “Betala försändelsen”.   

Bekräfta betalning

Klicka på knappen för att skriva ut etiketter. Klistra en på paketet. 
För försändelser utanför EU behöver du två etiketter plus en 
kopia på fakturan som du klistrar på paketet.

Skriv ut etiketter

Efter dessa tre steg är paketet klart för att skickas och skickas det 
ett meddelande att paketet är klart för avhämtning. Se gärna till 
att allt är färdigt för en snabb avhandling.

För hjälp eller mer information, kontakta vår support:
Telefon: +31 8800 85000 or email: support@edixparts.net
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254133

PART OF YOUR WORLD



Minska föråldrat lager
Minska antalet restordrar
Förbättra kundnöjdhet
Omsätta skrot i kontanter

Den innovativa 

Edix är aktivt i mer än 50 länder både inom och utom Europa och 
betjänar mer än 5000 återförsäljare av märken såsom Ford, Renault, Nissan, 
Mazda, Peugeot, Volkswagen, Audi, Toyota, Jaguar, Land Rover, Mercedes-
Benz, Lancia, Chrysler, Jeep, Kia och Citroën. 

Edix har ett brett utbud av innovativa moduler för att öka möjligheterna 
för det virtuella lagret. 

För mer information, besök vår hemsida: www.parexparts.com

Edix erbjuder professionella lösningar för reservdelar inom 
bil-industrin.  Med ett virtuellt lager och diverse utbyggnadsmoduler 
erbjuder Edix dig kraftiga medel som hjälper dig att:

plattformen för reservdelar
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