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Fragtpriser hos KageButikken.dk 
 
Vi sender din ordre med PostNord. Nedenfor har vi listet dine forskellige leveringsmuligheder op: 
 

 Levering med Mypack Collet til et valgfrit afhentningssted op til 5kg kr. 48,00 

 Levering med Mypack Collet til et valgfrit afhentningssted fra 5-15kg kr. 60,00 

 Levering til erhvervsadresse op til 5kg kr. 58,75 

 Levering til Mypack Home op til 5kg kr. 55,75 

 Levering til Mypack Home fra 5-15kg kr. 72,50 

 Pick & Collect i vores butik i Albertslund kr. 0. 

 
MyPack Collet 
Hent din pakke i et udvalg af samarbejdspartnere til PostNord. Det giver dig større fleksibilitet, således at 
du kan hente pakken, når det passer dig. 
 
MyPack Home 
Din privatpakke leveres direkte til din adresse. HUSK at his du har flekslevering at skrive hvor pakken må 
stille på eget ansvar.  
 
Erhvervsadresse 
Få pakken leveret til din arbejdsplads og spar turen til et afhentningssted. Pakken leveres af PostNord. 
 
Afhentning 
Afhent selv din ordre hos os i Albertslund. Så spare du portoen og kan få yderligere hjælp til produkterne og 
hilse på os. Du betaler ordren på webshoppen og så er varen klar til afhentning allerede samme dag. HUSK 
at notere et mobilnummer, som vi kan kontakte dig på, såfremt vi har problemer med ordren. 
 
Forsendelser til udlandet 
Vi sender gerne varer til udlandet. Fragtpriserne svarer til den faktiske pris, det koster os at sende pakken.  
 
Pakker op til 2kg til Grønland og Færøerne sendes som brev, med mindre andet ønskes. Dette betyder at 
der IKKE er track & trace på pakken og du får derfor IKKE dine varer erstattet hvis de bortkommer. Ønsker 
du track & trace, så mail til os på info@kagebutikken.dk, så kan vi udregne prisen og maile den til dig. 
 
Pakker til andre landet – udregnes efter forespørgsel på info@kagebutikken.dk 
 
Har du andre spørgsmål til forsendelser, så tøv ikke med at kontakte os på info@kagebutikken.dk – så står 
vi klar til at hjælpe dig.  


