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Frakt
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Vi på Tradera samarbetar med flera olika 
fraktbolag. På så sätt kan ni enkelt boka 
era frakter direkt genom Tradera till 
rabatterade priser, utan egna 
fraktavtal. Under Skapa ny annons > 
Frakt väljer ni om ni vill använda er utav 
de speditörer Tradera har som 
förval, eller egna alternativ. 
 
Som säljare är det alltid bra att erbjuda 
flera fraktalternativ för att inte riskera att 
tappa potentiella budgivare. 

Frakt
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Frakt 
Vad erbjuder de olika fraktbolagen?

• Ombudspaket. Paketet får inte 
överstiga måtten hos en 
flyttkartong och får max väga 
20 kg. 

• Fraktsedel kan skrivas ut hos 
ombud.  

• Spårbart för köpare och 
säljare genom Sålda-listan i 
Tradera.  

• Försäkrat upp till 5000 kr inom 
Sverige vid bokning genom Tradera.  

• Upp till 70% billigare fraktpris vid 
bokning genom Tradera.  

• Kostnadsfri upphämtning av paket 
vid bokning genom Tradera. 
Kontakta er Account Manager eller 
sales@tradera.com för att avtala 
upphämtning med DB Schenker. 

• Möjligt att få era fraktkostnader 
debiterade på faktura. Kontakta er 
Account Manager eller 
sales@tradera.com för att få hjälp 
med att aktivera detta.

• Välj mellan Spårbart paket eller 
Frimärken.  

• Fraktsedel kan skrivas ut hos 
ombud.  

• Försäkrat alternativ erbjuds. 

• Spårbart för köpare och säljare.  

• Försäkrat upp till 5000 kr inom 
Sverige vid bokning genom Tradera.  

• Upp till 50% billigare fraktpris vid 
bokning genom Tradera. 

• Spårbart för köpare och säljare.  

• Upp till 40% rabatt via Tradera. 

mailto:sales@tradera.com
mailto:sales@tradera.com
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Frakt 
Vem betalar frakten?

Ni väljer själva om det är ni eller köparen 
som står för fraktkostnaden. Det 
vanligaste är att köparen betalar 
frakten. Ni anger då kostnaden när ni 
skapar annonsen och köparen betalar 
sedan både objekt och frakt vid 
utcheckning av sin order. Om ni som 
säljare vill betala för frakten markerar ni 
Erbjud fri frakt. 
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Frakt 
Vad kommer frakten kosta?

Ni kan beräkna fraktpriser 
i vår Fraktkalkylator och se förvalda 
priser när ni skapar er annons under 
Skapa ny annons > Frakt. Om ni skickar 
skrymmande gods rekommenderar vi 
att ni kollar på speditörens webbplats 
för att se om det tillkommer extra 
kostnader. 
 
Det är tillåtet att ta ut en extra kostnad 
för emballage vid behov så länge 
kostnaden är rimlig. Vill ni inkludera 
kostnad för emballage i ert fraktpris 
anger ni priset för frakt plus emballage i 
rutan Eget fraktpris. Det är inte tillåtet 
att ta ut några extra kostnader efter 
avslutat köp. 

https://www.tradera.com/frakt
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Frakt 
Boka frakt i Sålda-listan med DB Schenker

När ni sålt ett objekt bokar ni enkelt frakt med DB 
Schenker i er Sålda-lista på Tradera. Gå in på 

Sålda-listan och klicka på Boka frakt för objektet. 
Kom ihåg att ni aldrig ska boka frakt för ett objekt 

som är obetalt. 

Ni får sedan upp de olika fraktalternativen som finns 
på Tradera. Välj Boka frakt för DB Schenker. Har ni 
kommit överens med köparen om att boka med ett 

annat fraktbolag än det som angavs i annonsen 
väljer ni det fraktbolaget istället. 

Ni kan nu se mottagarens kontaktuppgifter och 
utlämningsställe som paketet levereras till. Ni kan 

även ändra dessa om ni kommit överens med 
köparen om det. Välj sedan er paketstorlek och 

klicka på Boka frakt: XX kr.
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Frakt 
Boka frakt i Sålda-listan med DB Schenker

När ni valt vikt och pris för frakten kommer ni till 
betalningssidan. Ni väljer då att betala med Swish eller 
Bankkort. Om ni ska boka flera försändelser samtidigt 

kan ni klicka på + Boka fler och välja fler objekt som 
ska skickas. Vill ni slippa betala fraktkostnader direkt 
vid bokning kan vi sätta upp fraktkostnad på faktura 

åt er. Hör av er till er Account Manager eller 
sales@tradera.com för att få hjälp med detta. 

Betalningen har nu genomförts och ni kan gå 
vidare till sammanställning med kvitto och 

fraktsedel. 

Nu är er frakt bokad och ni kan ladda ner 
fraktsedel och kvitto samt se detaljer 

såsom packtips.
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Frakt 
Boka frakt i Sålda-listan med DB Schenker

Har ni inte tillgång till skrivare finns det möjlighet 
att skriva ut fraktsedel hos utvalda DB Schenker-
ombud. Är er postadress inom ett område där det 

finns ett ombud med skrivare kommer ni när ni 
bokat er frakt få ett mail med en QR-kod och 
instruktioner om var närmaste ombud med 

skrivare finns. Visa upp koden hos ombudet så 
skriver de ut er fraktsedel åt er.

När frakten är bokad kan ni spåra era paket i Sålda-
listan. Gå till Mer > Spåra paket. Status för objektet 

kommer även automatiskt att uppdateras till Skickad 
när paketet är inlämnat hos ombud.
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Inom EU 

För frakt inom EU fungerar bokning och 
betalning på samma sätt som inom 
Sverige när ni erbjuder frakt med DB 
Schenker eller Postnord. Fraktpriset till 
annat EU-land sätts automatiskt utifrån 
vilken vikt ni valt för paketet och vilket 
land mottagaren befinner sig i. Det pris 
ni sätter för frakt inrikes (Sverige) 
konverteras alltså till rätt pris för 
frakt utrikes (inom EU) utan någon 
extra handpåläggning från er. Allt som 
krävs är att ni tillåter frakt inom EU när 
ni skapar er annons. 

Utanför EU 

Vid frakt utanför EU behöver ni kolla upp 
fraktpriset och uppdatera det innan 
köparen betalar, eller så kan ni lösa 
betalningen för frakten utanför 
Tradera. Ni behöver även boka frakten 
direkt från speditörens webbplats.

Läs mer om frakt i vår Fraktguide. 

Frakt 
Utomlands

https://info.tradera.com/fraktguiden/

