Hämta dina paket i
Valla Torgs leveransrum
I Valla Torgs leveransrum kan du som bor hos Stockholmshem hämta och
returnera alla paket du köper på nätet – smidigt, säkert och när det passar dig.
Välkommen att registrera dig, och börja onlineshoppa lite smartare.
Det är gratis till och med december 2019!
Säker och
Hämta dina paket när det passar dig.
klimatsmart
Dina varor levereras miljövänligt av cykelåkeriet MoveByBike.
leverans!
Leveransen går minst lika snabbt som till vanliga utlämningsställen.
Leveransrummet är säkert. Alla händelser loggas på person och tid,
och det är bara du som ska lämna eller hämta ett paket som får en digital
nyckel. För att motverka stölder är rummet dessutom kameraövervakat.

Så här går det till

LADDA NER QLOCX-APPEN

BESTÄLL TILL DIN QLOCX-ADRESS

Börja med att ladda ner Qlocx-appen
från AppStore eller Google Play. Registrera
dig sedan i appen. För dig som bor hos
Stockholmshem är tjänsten gratis fram
till december 2019.

När du registrerat dig får du
en unik Qlocx-adress. Ange den
istället för din hemadress när du
beställer saker online.

HÄMTA DINA VAROR

RETURNERA VAROR

Leveransrummet ligger på Valla torg 87, med
ingång på gaveln mot Tvärbanan. När ditt
paket kommit fram får du en SMS-avisering.
Använd sedan Qlocx-appen för att låsa upp
dörren och hämta ditt paket.

Om du vill returnera någonting kan du
göra även det via leveransrummet. Klistra
bara på den medföljande returfraktsedeln
på paketet och följ sedan instruktionerna
under fliken ”Leveranser” i appen.
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Vill du veta mer?
Läs mer på qlocx.com eller under fliken ”Hjälp” i appen.
Har du frågor kan du maila info@qlocx eller
ringa Qlocx på 073-753 42 94.

Leveransrummet är ett samarbete mellan Stockholmshem, Qlocx, Carrier och
MoveByBike. Tjänsten finansieras av EU-projektet GrowSmarter.

Projektet GrowSmarter, finansierat inom ramen för EU-programmet Horisont 2020,
är ett av Europeiska kommisionens åtaganden för att utveckla urbana områden i
städerna, där målet är att främja forskning och genomföra innovativa lösningar för
utvecklingen av hållbara och miljösmarta städer.

