
Med zondelning går det åt mindre tid till att sortera – och det blir 
följaktligen mer tid över till kundservice och försäljning. Du kan få dina 
varor fördelade i upp till fem zoner. 

ZONDELNING

VARFÖR DEN HÄR TJÄNSTEN?
För att det ska gå lättare och snabbare att packa  
upp varorna i de blå backarna från Tamro.  
Vi sorterar varorna enligt apotekens önskemål.  

BESKRIVNING AV TJÄNSTEN
Varor kan sorteras i upp till fem zoner. Apoteket 
registrerar i sitt beställningssystem vilken vara som 
hör till vilken zon (1-5). Varor med samma zonkod 
sorteras i samma back. På backens turnummersedel 
framgår vilken zon backens varor tillhör. Backarna 
sorteras i zonordning på trallorna. 

Beställning av zondelning

Om du vill beställa zonindelning, fyll i blanketten och 
skicka den till Tamros kundtjänst. Du kontaktar också 
kundtjänst för att ändra eller avbeställa zonindelning. 

Undantag från zondelning

Vissa varor och varugrupper kan på grund av varans 
karaktär inte sorteras i zoner:

• Kyl- och frysvaror (sorteras i samma back)

• Narkotika (sorteras i samma back)

• Brandfarliga varor (sorteras i samma back)

Det går inte heller att sortera order som Tamro har 
registrerat manuellt. 

Pris och fakturering

Tamro debiterar endast för de zoner apoteket använder. 

TA REDA PÅ MER  Vid frågor som berör zondelning är du välkommen att kontakta vår kundservice på  
08-567 771 20, fax 031-767 78 06 eller kundservice@tamro.com.



Fyll i all information nedan och skicka till Tamro.

APOTEKETS KUNDUPPGIFTER

Apotekets kundnummer hos Tamro Tur – Stopp – Ställe

Apotekets namn Apotekets telefonnummer

Apotekets e-postadress Apotekets faxnummer

Kontaktperson Telefonnummer till kontaktperson

BESTÄLLNING AV ZON

Ref på faktura för leveransuppdelning 

Zontyp A B C D E

Förklaring till Zontyper

Zontyp A = ingen zonsortering.

Zontyp B = Innehåller: Zon 1 = Angelägna RX, Zon 2 = RX, Zon 3 = EX + HA

Zontyp C = Innehåller: Zon 1, Zon 2, Zon 3, Zon 4 = Självval

Zontyp D = Innehåller: Zon 2, Zon 3, Zon 4

Zontyp E = Innehåller: Zon 1 = Valfri Zon, Zon 2, Zon 3, Zon 4 

AVBESTÄLLNING AV ZON

Datum

LEVERANSUPPDELNING

TA REDA PÅ MER  Vid frågor som berör zondelning är du välkommen att kontakta vår kundservice på  
08-567 771 20, fax 031-767 78 06 eller kundservice@tamro.com.

ZONDELNING – BESTÄLLNING/AVBESTÄLLNING


