Frankeringsservice

Särskilda villkor Gäller fr o m 2022-01-01
Dessa villkor gäller för tjänsten Frankeringsservice och innebär att PostNord hjälper Kunden med frankering, taxering och
bokföring av brevförsändelser.
Det är PostNord Sverige AB (orgnr 556711-5695) som tillhandahåller denna tjänst. Annat dotterbolag till PostNord Group
AB (orgnr 556128-6559) kan vara befullmäktigad att ingå avtal
å PostNord Sverige AB:s vägnar. PostNord Sverige AB är
dock alltid kundens avtalspart. Med ”PostNord” avses i dessa
särskilda villkor samt prisbilagan och eventuella övriga avtalsbilagor tillhörande denna tjänst PostNord Sverige AB.
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•
•
•
•

PostNords åtagande
PostNord skall alltid ta fram streckkoden/klichén som
bygger på kundnumret i PostNord
PostNord åtar sig att taxera kundens dagligpost efter vikt
och försändelseslag
PostNord åtar sig att bokföra försändelserna efter vikt
och försändelseslag vilket framgår av fakturaspecifikationen
PostNord fakturerar kunden för PostNords befordran av
försändelserna enligt punkt 5 nedan

PostNord utför uppdraget enligt vad som är överenskommet i
särskilt Kunduppdrag.
Dessa villkor gäller ej för blindskrift.
PostNord utför uppdraget samtliga vardagar. Med vardag i
dessa villkor avses helgfri måndag-fredag med undantag av
midsommar-, jul- och nyårsafton.
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Kundens åtagande

Kunden åtar sig att:
•
Kuverten ska vara märkta med Frankeringsservice Kliché A och en tydlig svensk avsändarbeteckning. Avsändaren ska överensstämma med betalningsansvarig enligt det kundnummer som streckkoden på brevet anger.
Se ”Info Frankeringsservice”,anvisningar som delges
kund i samband med utskick av streckkod.
Lämna in försändelserna formatskilda och dela upp dem på
försändelseslag i 1:a-klassbrev inrikes, Utrikes Brev inom
Europa, Utrikes Brev utanför Europa.
•
•
•

Streckkoden ska tryckas med svart färg på ljus bakgrund.
Lägga försändelserna rättvända och sorterade i transportlådor som PostNord tillhandahåller.
Formatskiljning definieras i 1:a klass brevsändning inrikes ”Sortering och packningsanvisningar”, som finns
publicerade på postnord.se/sortering
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För sändningar gäller PostNords särskilda villkor för 1:a-klass,
Ekonomibrev osorterad sändning, se postnord.se/villkor.
Kund ska uppfylla sitt åtagande enligt vad som är överenskommet i särskilt Kunduppdrag.
PostNord har rätt att eftertaxera eller skicka tillbaka försändelserna till Kunden om kundnummer har upphört.
•
Kuvert med B kliché (enstaka ekonomibrev) med giltig
frankeringsservice kundnummer, kommer att debiteras
och produceras som ett 1:a klassbrev. Observera, att det
finns en risk att B-märkningen/klichén förlänger leveranstiden i vissa fall.
•
Kund som vill använda upp sitt lager av försändelser
med gamla kundnummer (upphört) har möjlighet att göra
så förutsatt att försändelser lämnas in tillsammans med
ett fakturaunderlag/transportsedel.
•
Kund som inte lämnar in sina försändelser med frankeringsservice streckkod som upphört med fakturaunderlag/transportsedel ansvarar för att kuvert med frankeringsstreckkod makuleras om kundnumret förändras
och/eller efter att abonnemangsperioden upphört/förändrats.
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Formatbestämmelser

Om 20% eller mer av den totala mängden inlämnade brev i
genomsnitt under en 14-dagarsperiod har större tjocklek/diameter än 30 mm eller större kortsida än 250 mm (def. skrymmande försändelse) skall kunden meddela PostNord om
detta. För frankeringsservice av regelbundet inlämnade volymer med 20 % eller fler skrymmande försändelser har PostNord rätt att tillämpa vid var tid gällande timpris för frankeringsservice som framgår av prisbilagan.
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Inlämning

Företagscenter senast klockan 16.00
Brevterminal senast klockan 18.00
Tidpunkten för inlämning kan dock variera mellan
PostNords Företagscenter, det framgår av särskilt
Kunduppdrag.
Ekonomibrev som lämnas in via frankeringsservice kan få faktureringsdatum en dag senare än faktiska inlämningsdatum,
ekonomibreven delas fortfarande ut enligt våra villkor för tjänsten från kundens inlämningsdatum.
Om inlämning sker på annat sätt än genom inlämning på Företagscenter eller på brevterminal har PostNord rätt att eftertaxera försändelserna enligt gällande villkor på
postnord.se.

1(2)

5

Priser

Kunden skall erlägga ersättning till PostNord för Frankeringsservice enligt prisbilaga.
För PostNords befordran av brev som hanterats i Frankeringsservice gäller PostNords vid var tid gällande prislista för Porto
Betalt 1:a-klass som finns tillgänglig på postnord.se/priser
PostNord har rätt att debitera tilläggsavgift för utförande av
kompletterande arbete som PostNord bedömer nödvändigt i
anledning av Kund inte utformat och lämnat in försändelser i
enlighet med dessa särskilda villkor. Sådan tilläggsavgift debiteras med 635 kronor per påbörjad timme och tillfälle.
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Driftstörning

Om PostNord på grund av driftstörning inte kan väga kundens
försändelser skall försändelsen anses väga 50 gram.
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Ansvar

I PostNords Allmänna Kundvillkor för Näringsidkare och andra
organisationer (PAKN) finns gällande ansvarsvillkor, som finns
publicerade på postnord.se/villkor.
Beträffande ansvaret för tilläggstjänsterna Rek och Värde (1:a
klass brev) hänvisas till villkoren för Rek och Värde, vilka återfinns på postnord.se/villkor.
Kunden ansvarar för att försändelserna utformas och lämnas
in till PostNord i enlighet med bestämmelserna i dessa särskilda villkor och i överenskommet särskilt Kunduppdrag. Avvikelser från villkoren och/eller Kunduppdrag som inte skriftligen
godkänts av PostNord ger PostNord rätt att ut de tilläggsavgifter som anges i dessa särskilda villkor och/eller i PostNords
vid var tid gällande prislista som finns tillgänglig på
postnord.se/priser
Alternativt har PostNord rätt att avvisa försändelserna om de
enligt PostNords bedömning inte uppfyller villkoren i dessa
särskilda villkor och/eller överenskommet särskilt Kunduppdrag.
Med avvisning menas att PostNord i eget val antingen inte tar
emot försändelserna vid inlämningsstället, eller att PostNord
tar emot försändelserna och på Kundens risk och bekostnad
förvarar dessa i avvaktan på Kundens instruktioner om när utdelning alternativt returnering ska ske.
Om möjlighet finns kan PostNord rätta till felaktigheterna mot
särskild ersättning.
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