
 

    San Francisco 14 juni, 2018 

 

Wish i samarbete med PostNord  

–  Lanserar lösning med lägre kostnader och snabbare leverans av Kinapaket 

Den snabbväxande marknadsplatsen Wish har gjort en överenskommelse med PostNord som 

innebär att svenska kunder smidigt och till låga priser åter kan handla direkt från tillverkare 

utanför EU. Uppgörelsen innebär att Wish täcker momsen redan vid köpet och står för eventuella 

avgifter som uppstår vid importen som PostNord hanterar. Den nya lösningen börjar gälla kl 18.00 

torsdag 14 juni. 

Wish har på mycket kort tid etablerat sig som en av världens största marknadsplatser för näthandel 

genom att på ett enkelt sätt göra det möjligt för privatpersoner att handla direkt från producenter 

via nätet till mycket låga priser. Ofta till priser som ligger 50 – 90 procent under butikspriser. I dag 

kan kunderna handla från mer än en miljon butiker som nås via marknadsplatsen till Wish. Något 

som gjort att Wish 2017 var den största shoppingappen för svenska konsumenter. 

”Vi är glada för att vi tillsammans med PostNord har hittat en smidig lösning som gör det enkelt för 

svenskarna att åter på samma enkla sätt köpa mycket prisvärda varor direkt från tillverkare. Glädjen 

att handla genom oss har gjort att vi blivit rankade till bästa shoppingappen av svenska konsumenter, 

säger Håvard Stjernen, Country Manager Nordics. 

Lösningen innebär att kunderna handlar via Wish som tidigare. När köpet avslutas så hanteras 

avgifterna av Wish och PostNord utan att det märks för kunden. 

Detta gäller dock inte varor med ett värde över 1 500 kronor där tullavgifter ska administreras.  

 

Om Wish 
Wish fokuserar på att bygga världens ledande shoppingplattform för mobilen. Appen kopplar ihop 
konsumenter med varor runt om I världen. Investerare i Wish är bland annat Founders Fund, Formation8, 
GGV Capital och Yahoos medgrundare Jerry Yang. Bolaget är baserat i San Francisco, Kalifornien. För 
ytterligare information om Wish eller för att ladda ned Wish-appen besök www.wish.com 


