Gäller fr o m 1 januari 2021

Värde

Tjänstevillkor (för kontantbetalande kunder)

Det är PostNord Sverige AB (org. nr. 556711-5695) som tillhandahåller denna tjänst. Annat dotterbolag till PostNord Group
AB (org. nr. 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
tjänstevillkor samt prislista och eventuella övriga villkor tillhörande dessa tjänster PostNord Sverige AB.
Såvida inte annat anges i dessa tjänstevillkor gäller för dessa
tjänster också PostNords Allmänna Villkor, PAV.
Följande tillägg kan väljas till Värde:

Personlig utlämning

Ändrat förfogande
De gemensamma bestämmelserna för Värde med tillägg beskrivs i punkten 1 nedan. Tilläggen beskrivs i punkten 2. Där
framgår även eventuella avvikelser från de gemensamma bestämmelserna.
Innehåll:
1
Försändelsen

1

2

2

1

Tilläggstjänster

Försändelsen

1.1
Mått och vikt
Maximimått:
Längd+omkrets
Minimimått:
Längd
Bredd
Rulle:
Maximimått:
Minimimått:
Maximivikt:

2000 mm
140 mm
90 mm

Längd+omkrets
2000 mm
Längd
100 mm
Längden + dubbla diametern 170 mm
20 kg

1.2
Innehåll
Ett Värde får innehålla dyrbart gods, t ex guld, silver, ädelstenar, mynt, sedlar och i var mans hand gällande värdepapper.
Värde får innehålla ett marknadsvärde upp till 10 000 SEK om
innehållet är betalningsmedel. Med betalningsmedel avses kontanter och annat som är allmänt accepterat som betalningsmedel. Vid övrigt innehåll får försändelsen innehålla ett marknadsvärde upp till 50 000 SEK.
För vapen gäller att huvuddel och vital del skickas i separata
värdeförsändelser. Observera att vapenlagen skall följas.
PostNord ser gärna att kunden även har vapenlås på vapnets
huvuddel.
Explosiv ammunition är inte tillåtet att skicka med PostNord
(d.v.s. ammunition laddat med krut, kolsyra eller brandfarlig
vätska).

1.3
Omslag
Innehållet i ett Värde emballeras på ett sådant sätt att det inte
går att komma åt innehållet utan att göra fullt synliga skador
på omslaget eller förseglingen. Försändelsen ska förseglas med
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särskild värdetejp, med lacksigill eller med någon annan försegling som är godkänd av PostNord.
Fönsterkuvert får inte användas.
1.4
Märkning
Försändelsen ska förses med mottagarens namn och adress.
1.5
Inlämning
Värde kan lämnas in vid PostNords Företagscenter eller till lantbrevbärare. Ett inlämningskvitto på inlämnade Värde lämnas.
Högst en försändelse per kund får lämnas in per ort och dag
om innehållet är betalningsmedel. Vid övrigt innehåll får flera
Värdeförsändelser lämnas in vid ett och samma tillfälle under
förutsättning att det sammanlagda marknadsvärdet av kundens försändelser inte överstiger ett marknadsvärde av
500 000 SEK per inlämningsdag och inlämningsort.

1.6
Utlämning
Värde som lämnats in på en vardag når normalt PostNords Företagscenter nästa vardag efter inlämningsdagen med undantag för försändelser som beroende av det geografiska förhållandet mellan inlämnings- och utdelningsort förlängs. För information, se vid var tid gällande dokument, Leveranstid för
1:a-klasstjänster, på postnord.se/leveranstider.
Utlämning sker via Företagscenter eller via lantbrevbärare.
Försändelsen utlämnas endast mot kvittering. Det är adressaten eller av denne befullmäktigat ombud som skall kvittera.
Beträffande adressering och adressat, se punkten 1.4.

Om adressaten är ett företag, en myndighet eller annan organisation skall firmatecknare eller befullmäktigat ombud kvittera.

Om adressaten är en person skall denne eller befullmäktigat ombud kvittera.
1.6.1 Röntgen av försändelser med flyg
Vid flygtransport kommer försändelsen att röntgas enligt bestämmelser i EU-förordning EG 300/2008. Om innehållet i försändelsen inte kan identifieras vid sådan röntgen kommer flygtransport att vägras. Försändelsen kommer i så fall, om möjligt, transporteras till mottagaren med annat transportmedel
med leveransförsening som följd. I övriga fall kommer försändelsen att returneras till avsändaren.

1.7
Ansvar
PostNord lämnar ersättning för förlorat eller skadat Värde med
högst 10 000 SEK om innehållet är betalningsmedel och med
50 000 SEK vid övrigt innehåll.
Endast styrkt förlust ersätts och det värde som ersätts är det
lägsta av följande:

Det högsta tillåtna marknadsvärdet

Det styrkta marknadsvärdet
Om innehållet i ett Värde överstiger det tillåtna marknadsvärdet utgår ingen ersättning vid förlust eller skada.
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2

Tilläggstjänster

2.1
Personlig utlämning
Personlig utlämning kan kombineras med Värde och kan endast
användas när adressaten är privatperson.
Märkning
På försändelsen ska kunden ange texten ”Personlig utlämning”.
Utlämning
PostNord lämnar ut försändelsen endast om adressaten skriver
under och hämtar försändelsen personligen. Fullmakt och budförfarande gäller inte.
2.2
Ändrat förfogande
Med ändrat förfogande avses att avsändaren kan begära att
försändelsen efter inlämningen till PostNord men före utlämningen till adressaten

kan förses med ändrad liggetid

kan skickas tillbaka till avsändaren

kan förses med ny adress (samma mottagare)
Huruvida ändrat förfogande är möjligt att utföra eller inte bedöms av PostNord från fall till fall.
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