
Svarstider som passar er - det 
här menar vi!
Eftersom våra kunder ställer stora krav på 
snabba svar och enkelhet har vi på Eurofins 
Environment byggt en effektiv logistikkedja! 
Genom vårt arbete med att effektivisera 
både transporter och laboratoriearbetet 
har vi utvecklat fem olika svarstidspaket 
så att alla kunder kan välja den svars-
tid som passar den egna verksamhe-
ten och dess behov bäst. De snabba 
svarstidspaketen nedan är tillgängliga 
för ett antal utvalda analyspaket där vi 
har noterat att korta svarstider är sär-
skilt efterfrågade. Korta svarstider och 
analysresultat av högsta kvalitet förstär-
ker Eurofins position som hela Sveriges 
hållbara laboratorium!  

Antingen kan vår transportpartner hämta 
upp provet hos er, eller så kan ni lämna 
in ert prov till något av våra inlämnings-
ställen eller laboratorium enligt tiderna 
i tabellen nedan. Med vår ”Same Day” 
tjänst bokar du upphämtning innan kl. 
09.00 samma dag som hämtning skall 
ske, så kommer vår transportpartner 
och hämtar proven mellan 12.00 och 
16.00. Tjänsten ”Standard G7” förutsät-
ter att ni har möjlighet att skriva ut frakt-
sedlar och att ni kan boka transporten 
innan 12.00 för upphämtning mellan 
13.00 och 16.00. 
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Våra svarstidspaket: 

Tänk på: 

• För att vi skall kunna leverera analyssvaren snabbt så måste ni använda de följesedlar som är utfor-
made för varje svarstidspaket samt kontrollera att kundnumret fi nns med på följesedeln. 

• Att de kortare svarstiderna gäller måndag till torsdag, inte fredag till måndag.

• Om ni använder något av våra inlämningsställen så garanterar vi att prover anländer i tid till labbet, 
hålltiderna gäller om ni väljer att lämna in provet på analyserande labb själva. 

• Lokala avvikelser i upphämtning kan fi nnas, information hittar ni på www.eurofi ns.se 

• När det gäller våra expressanalyser ”Eurofi ns 07.00” och ”Eurofi ns Overnight” vill vi att man kontak-
tar oss innan provet skickas in. Ring kundsupport på 010-490 8110, faxa till 010-490 8051 eller maila 
till info.environment@eurofi ns.se.  För stora mängder asbest som skall analyseras akut, ring 010-
490 8252 
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Svarstidspaket Beskrivning Inlämning och trans-
portlösning 

Utsvar

Eurofi ns 0700 Med vårt snabbaste paket 
”Eurofi ns 0700” kan ni få 
era prover analyserade 
över natten och svaren 
levereras innan 0700 på 
morgonen. 

Inlämning till labb: Innan 
16.30 måndag till torsdag 
Same Day: Upphämtning 
bokas innan 09.00 måndag 
till torsdag. 

Senast 07.00 följande var-
dag efter att vi har fått pro-
vet.

Eurofi ns Over-
night

 Med paketet ”Eurofi ns 
Overnight” analyseras pro-
vet över natten, och ni får 
svaren innan 12.00.

Inlämning till labb: Innan 
16.30 måndag till fredag 
Same Day: Upphämtning 
bokas innan 09.00 måndag 
till fredag.

Senast 12.00 följande var-
dag efter att vi har fått pro-
vet.  

Eurofi ns 24h Paketet ”Eurofi ns 24h” 
innebär en svarstid på 24 
timmar från klockan 12 
dagen efter att det anlänt

Inlämning till labb: Innan 
12.00 måndag till fredag 
Same Day: Upphämtning 
bokas innan 09.00 måndag 
till fredag.

Senast 12.00 följande var-
dag efter att provet pack-
ats upp.

3 dagars ”3 dagars” är Eurofi ns stan-
dardsvarspaket för ett fl er-
tal analyser där kunden får 
sitt analyssvar tre dagar 
efter att provet skickas in. 

Inlämning till labb: Innan 
12.00 måndag till fredag 
Same Day: Upphämtning 
bokas innan 09.00 måndag 
till fredag.
G7: Upphämtning bokas 
innan 12.00 måndag till fre-
dag

Senast 18.00 på den tredje 
vardagen från att vi har fått 
provet. 

10 dagars Paketet ”10 dagars” är 
Eurofi ns normala svarstid 
för majoriteten av analy-
serna.

Inlämning till labb: Innan 
12.00 måndag till fredag
Same Day: Upphämtning 
bokas innan 09.00 måndag 
till fredag.
G7: Upphämtning bokas 
innan 12.00 måndag till fre-
dag

Senast 18.00 på den tionde 
vardagen från att vi har fått 
provet.

För närmare information kring vilka analyspaket som omfattas av dessa svarstidspaket, se vår prislista eller 
kontakta vår kundsupport.


