
F R E M T I D E N S  P O S T K A S S E



Giv adgang til andre
daoHOMEBOX kan tage imod 
meget mere end pakker fra dao. 

I daoHOMEBOX-app’en giver du 
nemt andre adgang, hvis du skal 
have værdigenstande afleveret 
på din adresse.

Nem og tryg levering
Med daoHOMEBOX kan  
du få leveret dine pakker trygt 
og sikkert - døgnet rundt.

God plads
Med sine 125L er der god  
plads i din daoHOMEBOX til 
både pakker, breve og f.eks. 
måltidskasser. 

Du behøver derfor kun én  
postkasse på din adresse.

Ferietid
Giv din nabo adgang til din  
daoHOMEBOX i ferien.  
Enten med fast kode eller  
engangskode. 



Solceller
daoHOMEBOX fungerer fint  
ved udelukkende at benytte  
solenergi. Den er nem at sætte 
op, da du ikke skal grave kabler 
ned. 

Nøglefri
Installeret med en elektronisk  
lås, der betjenes via din app  
eller tastaturet på boksen. Du 
styrer hvem, der får adgang. 

Bluetooth
Din smartphone eller  
dao-buddets enhed kobler  
automatisk på postkassen  
via Bluetooth og giver nem  
adgang til daoHOMEBOX. 

App-styret
App-styret postkasse, der  
er designet til at give dig  
nem adgang til styring og  
notifikationer.

Termometer
Indvendigt termometer  
informerer om temperaturen i 
din daoHOMEBOX, så du har 
mulighed for at reagere, når  
måltidskasser eller vin bliver 
leveret.

Vægt
Indbygget vægt, så du altid  
kan følge vægten i postkassen,  
og dermed også dine leveringer. 

Volumen
Med en rummelighed på hele 125L 
er der plads til både pakker, breve 
og evt. måltidskasser. 
Indvendige mål: 43x62x35cm 

På væg eller fod
Du bestemmer, om daoHOMEBOX 
skal stå på fod eller hænge på 
en mur. Den er klargjort til både 
væg- og fodmontering.  





Meget mere end levering fra dao
daoHOMEBOX er en app-styret postkasse, der interagerer via Bluetooth til din mobil. Den giver dig nemt 
overblik over styring af adgange og notifikationer omkring levering. 

Med anvendelse af både faste koder og engangskoder kan du hurtigt give permanent adgang til hele familien 
og f.eks. madleverandøren eller du kan give sporadisk adgang, når behovet opstår for aflevering af værdi- 
genstande på din adresse. Alle faste koder kan naturligvis slettes, hvis nødvendigt.  

Med den store rummelighed på 125L i daoHOMEBOX behøver du kun en postkasse på din adresse. Breve  
og pakker fra andre distributører kan også leveres i din daoHOMEBOX, hvis du blot tildeler dem adgang.

Designet til at give dig maksimal bekvemmelighed med dao’s services

Med daoHOMEBOX får du endnu mere gavn af vores 
daoHOME levering. Vi leverer forsendelserne direkte  
til dig, 365 dage om året, tidligt om morgenen. 

Vi vil helst aflevere pakken i en postkasse, da det 
er den sikreste placering, og med daoHOMEBOX 
får du en tryg og sikker levering hver gang - også 
af en større kasse, der ikke kan gå i en almindelig  
postkasse. daoHOMEBOX har plads til den største  
pakke, du kan modtage med dao.

daoPICKUP er den perfekte makker til daoHOMEBOX. 
Med daoPICKUP sender du pakker hjemmefra og  
slipper for turen til pakkeshoppen. Du kan bestille  
afhentning af pakker frem til kl. 22, så henter dao din 
pakke om natten.

Vi kan hente pakker til levering på alle private adresser  
i hele Danmark. Din pakke er opbevaret trygt og  
sikkert i din daoHOMEBOX, indtil dao henter pakken.



Synes du også dette lyder som en
spændende løsning for fremtiden?

Læs mere på daohomebox.dk

Kontakt os på e-commerce@dao.as, hvis du har spørgsmål til daoHOMEBOX. 

https://daohomebox.dk/
mailto:e-commerce%40dao.as?subject=

