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Nya priser och villkor för betalning av porto
med frankeringsmaskin
Varje år justerar vi på PostNord priser och villkor på våra
tjänster. Det är viktigt för oss att du som kund vet vilka priser
och villkor som gäller för just ditt företag. I bifogade prislistor
hittar du de priser som gäller för frankostämplad post.
Köper du flera olika tjänster av oss kan du få flera brev
som informerar om ändringarna. På postnord.se/priser och
postnord.se/villkor hittar du fullständig information om våra
ordinarie priser och villkor.

Vi förenklar prislistan för 1:a-klassbrevet
I samband med årets prisförändring kan vi nu ta bort
avgiften för skrymmande 1:a-klassbrev. Det är den särskilda
avgift du som kund behövt betala när du lämnat in lite större
brev till oss. Nu betalar du endast porto per viktintervall enligt
bifogade prislistor. Tillåtna maxmått för brev är oförändrade.

Att skicka varor i brev utanför EU
Som vi också tidigare har kommunicerat så är det
obligatoriskt att brev som skickas utanför EU med
varuinnehåll, ska förses med ett unikt försändelse id-nummer.
Dessutom ska tull-EDI skickas till oss innan inlämning, vilket
du gör enkelt via vårt utskriftsprogram Skicka Direkt Business
som du når via postnord.se. PostNord är inte skyldig att
befordra försändelsen i de fall tullinformation är
ofullständig eller felaktigt.
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Rätt porto i din frankeringsmaskin
Se till att du har rätt portotabell i frankeringsmaskinen
1 januari 2022. Information om hur du gör hittar du på din
maskinleverantörs webbplats eller genom kontakt med
leverantören.
Sprid gärna vidare!
Detta brev skickar vi bara till ditt företags sätesadress, så
sprid gärna informationen vidare till dina kollegor.
Är det något som du funderar på? Kontakta din säljare eller
ring kundservice 0771–33 33 10, så hjälper vi dig gärna.
Vi ser fram emot ett fortsatt bra samarbete 2022.

Vänliga hälsningar

Anders Ragnarsson
Försäljningsdirektör
PostNord Sverige
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