مرکز خدمات پست و پاکت منطقه شما نقل مکان میکند
اطالعات مربوط به نمایندگی جدید خدمات پستی منطقه خود را در پشت صفحه بیابید .اطالعات
دیگر و همچنین لیستی از کلیه مراکز خدمات پست و پاکت در  www.posten.se/dittombudقابل
دسترسی است.
-----------------------------------------------------------------------------------------------تغییرات در نمایندگیهای پست و پاکت
شرکت پست سوئد دارای شبکهای سراسری از  ۱۶۰۰نمایندگی پست و پاکت است .در این مراکز
مشتریان ما میتوانند پاکتهای پستی ارسال و دریافت کنند ،تمبر بخرند و به امور دیگر پستی
بپردازند .شرکت پست با نمایندگیهایی همکاری میکند که توانائی ارائه خدمات پستی مناسب را داشته
باشند مثل دسترسی بیشتر ،ساعات کار طوالنیتر و موقعیت خوب جغرافیائی .شرکت پست سوئد با
داشتن نمایندگیهایی که در طی  ۷روز هفته بطور متوسط  ۱۰ساعت در روز خدمات پستی ارائه
میکنند قابل دسترسترین شرکت پستی در اروپاست.
در حال حاضر پست سوئد در حال توسعه همکاری خود با شرکت های  ICA، Coopو Axfood
است .هر سه این شرکتهای زنجیرهای دارای نامی معتبر هستند و در سراسر کشور خدمات روزانه
ارائه میدهند .این بدین معنی است که این فروشگاههای زنجیرهای در اقصی نقاط کشور قابل دسترسی
هستند و ساعات کاری طوالنیتری دارند .هدف ما این است که ارائه خدمات پستی به مشتریان را
سادهتر ،بهتر و واضحتر کنیم .در صورت لزوم ما حتی با فروشگاه های کوچکتر منطقهای که بطور
مستقل فعال هستند همکاری خواهیم کرد تا از ارائه خدمات مفید پستی به مشتریان خود اطمینان
حاصل کنیم .ما در نظر داریم تا نمایندگیهای خدمات پستی ما در مکان هائی واقع باشند که مشتریان
بیشترین امور روزانه خود را در آنجا انجام میدهند مثل مراکز خرید مواد غذائی.
اگر در منطقهای که شما زندگی میکنید نمایندگی خدمات پستی جدیدی باز شود کارتی دریافت خواهید
کرد با این پیام .»Din brev- och paketservice flyttar« :در این کارت اطالعاتی در مورد
زمان گشایش نمایندگی پستی در منطقه شما به همراه آدرس و ساعات کاری ارائه میشود.
اطالعات مربوط به کلیه نمایندگیهای پستی در تارنمای اینترنتی پست سوئد قابل دسترسی است.
گزینه « »Här finns postenو سپس « »postombudرا انتخاب کنید.

