Gratistidningar och
Gratistidningar Riks

Särskilda villkor

Gäller fr o m 2021-01-01

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 särskilda villkor
samt prisbilagan och eventuella övriga avtalsbilagor tillhörande denna tjänst PostNord Sverige AB.

1.2

Maximimått: Bredd
Längd
Tjocklek

235 mm
325 mm
20 mm

Gratistidningar måste uppfylla följande villkor:

Kunden ska ha ett utgivningsbevis för periodisk
skrift från Patent- och registreringsverket.

Titeln enligt utgivningsbeviset ska anges tydligt i
huvudet på tidningens förstasida. Editioner tillåts
och skrivs då som underrubrik.

Tidningen ska ha minst 4 nummer per tolvmånadersperiod.

Tidningen ska ha minst 20 från varandra oberoende annonsörer.

Utgivningsplan med inlämningsdag och utdelningsstartdag angiven ska lämnas till PostNord
och omfatta tolv månader framåt.

Minimimått: Bredd
Längd

90 mm
140 mm

Vikt:

2 kg

Gratistidning Riks används endast för sändningar
som omfattar samtliga mottagare i Sverige inom en eller flera mottagargrupper (se punkt 4 för mottagargrupper).
Som ett led i Kantar Sifo’s bevakning av reklaminvesteringarna i Sverige lämnar PostNord i likhet med andra
distributörer av oadresserade försändelser, fortlöpande
information om PostNords oadresserade försändelser
till Kantar Sifo. Informationen innehåller uppgifter om
portokostnader baserade på bruttopriser. PostNord
lämnar på Kundens begäran närmare information om
vilka uppgifter som lämnas till Kantar Sifo.
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Försändelsen

Gratistidningar benämns i den följande texten som försändelser.
1.1
Innehåll
Försändelsen ska innehålla en icke obetydlig mängd
redaktionell text.
Försändelsen får innehålla en (1) eller två (2) lösa bilagor mot en extra avgift. Om försändelsen innehåller bilagor ska bilagan uppfylla följande krav:
1.
2.
3.

Ska ha samma eller mindre format än
huvudupplagan samt plan yta.
Ska vara placerad i huvudupplagans
mittuppslag.
Vikten får inte överstiga huvudupplagans
vikt.

Senast dagen innan inlämning ska kund eller kunds inlämnare meddela korrekt vikt på försändelsen samt antal bilagor som försändelsen innehåller. Detta görs via
mejl till dr.premium@postnord.com

Mått och vikt

Alla försändelser i en bokning ska ha samma mått, vikt,
format och utseende.

Högst

Försändelse med format överstigande 230 x 300 x 20
mm och med en produktvikt understigande 65 gram
ska vara falsad om inte särskild överenskommelse
gjorts med PostNord.
Vid vikt över 300 gram eller mått utanför ovan angivna, ska kontakt tas med PostNord.
Försändelsen får inte vara inplastad.
1.3
Otillåtet innehåll
Innehållet i gratistidning får inte

strida mot de grundregler för reklam och regler
för direktmarknadsföring som är allmänt vedertagna i branschen. (Se bl.a. Internationella Handelskammarens regler på icc.se

strida mot lag, förordning eller myndighetsbeslut,
t.ex. tryckfrihetsförordningens förbud mot hets
mot folkgrupp.
Kunden ansvarar alltid för att innehållet i annons inte
är otillåtet enligt denna punkt 1.3.
PostNord har rätt att avvisa gratistidning som enligt
PostNords bedömning har ett innehåll som är otillåtet
enligt denna punkt 1.3. Den omständigheten att PostNord inte avvisar gratistidning med otillåtet innehåll innebär inte att PostNord automatiskt bedömt innehållet
som tillåtet.
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Före inlämning

Produktionsplanering
Kundens underlag till PostNords produktionsplanering
framgår av Kunduppdrag.
2.1
Packning och lastbärare
För information om packning och lastbärare, se vid var
tid gällande faktablad på postnord.se/faktablad.
2.2
Bokning
Senast kl 15.00 sju vardagar före vald utdelningsstartdag ska Kunden boka sändningen på telefonnummer
0771-33 33 10. Efter bokningen erhåller Kunden en
bokningsbekräftelse från PostNord. Om inte Kunden
omedelbart reklamerar fel i bokningsbekräftelsen ska
innehållet i bekräftelsen anses överensstämma med
bokningen.
Om bokad sändning inte ska delas ut måste avbokning
göras senast kl 15.00 sju vardagar före utdelningsstartdagen, annars debiterar PostNord en särskild avgift enligt prisbilaga.
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För den händelse Kunden önskar boka en löpande1 utdelning av Gratistidning för utdelning vid en tidpunkt
då PostNord redan har andra bokningar av Gratistidningar på aktuell ort, och PostNord bedömer att ytterligare ett utskick inte är möjligt av kapacitetsskäl, har
PostNord rätt att hänvisa Kundens bokning av Gratistidningsdistribution, till utdelning vid annan tidpunkt.
2.3
Adressering
PostNords adresslappar för Gratistidningar ska användas.
Gratistidningar
Kollit med försändelserna adresseras till den utdelningsenhet som ansvarar för utdelning i det aktuella
postnummerområdet.
Gratistidningar Riks
Adresseras till den ODR-terminal som ansvarar för utdelning i det aktuella postnummerområdet.

Friliggande hus, kedjehus eller radhus. I friliggande bostadshus med två eller tre lägenheter räknas varje lägenhet som villamottagare.
Fritidshushåll under sommarperioden
Tillfälligt boende under veckorna 25-33.
Företag
Företag och kontor med en eller flera personer i företaget. Lantbruk räknas som en egen mottagargrupp, se
nedan.
Lantbruk
Gårdar där det yrkesmässigt bedrivs jordbruk, skogsbruk, djurhållning eller frukt- och trädgårdsodling.
Blockbokning innebär att utdelning sker till, av kunden,
valda postnummer. Utdelning sker till helt postnummerblock.
Gratistidningar kan komma att delas ut med annan avsändares försändelse som omslag eller användas som
omslag för andra avsändares försändelser.
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Inlämning
Vid inlämning ska Kunden med varje bokning lämna:

en bokningsbekräftelse

ett provexemplar med eventuell bilaga

Gratistidningar delas inte ut till hushåll och/eller villa
som undanbett sig utdelning av Gratistidningar.

Försändelserna ska lämnas in enligt följande:

5
Ansvar
I PostNords Allmänna Kundvillkor för Näringsidkare och
andra organisationer (PAKN) finns gällande ansvarsvillkor.

Gratistidningar
Inlämningsställe
Brevbärarkontor där försändelserna ska delas
ut*
* Aktuellt inlämningsställe
adresslappar
Gratistidningar Riks
Inlämningsställe
ODR-terminal inom vars
område försändelserna
ska delas ut.
Brevterminal

Inlämningstid
Före kl 16.00 vardagen före
utdelningsstartdagen
anges på PostNords

Inlämningstid
Senast kl 12.00 tre vardagar före utdelningsstartdagen.
Senast kl 18.00 fem vardagar före utdelningsstartdagen.

Förteckning över PostNords ODR- och Brevterminaler,
se postnord.se/faktablad.
Inlämning får ske tidigast en (1) vardag före senaste
inlämningsdag.
Inlämning med kontant betalning är inte möjlig.
Vid inlämning av försändelser åligger det Kunden att
ombesörja lossning av försändelserna från fordon till
anvisad plats.
Om någon annan än Kunden lämnar in försändelser, till
exempel en distributör eller ett tryckeri, ska Kunden
underrätta denne om de avtalade inlämningsvillkoren
och ansvara för att dessa följs.
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Gratistidningar eftersänds inte.

Kunden ansvarar för att försändelserna utformas, bokas och lämnas in till PostNord i enlighet med bestämmelserna i dessa särskilda villkor samt att försändelserna levereras till PostNord på det sätt som bokats.
Avvikelser från villkoren och/eller gjord bokning som
inte skriftligen godkänts av PostNord ger PostNord rätt
att ta ut de tilläggsavgifter som anges i dessa särskilda
villkor under punkt 6. Alternativt har PostNord rätt att
avvisa sändningen om den enligt PostNords bedömning
inte uppfyller villkoren i dessa särskilda villkor och/eller
inte levererats på det sätt som bokats.
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.
Vid förlust, skada eller försening av försändelse återbetalas högst erlagd ersättning för försändelsen. Med försening avses försändelser som delas ut till mottagaren
väsentligt senare än utdelning normalt skulle ha skett.
Kunden har vid fel, brist eller dröjsmål vid utförandet
av tjänsten inte rätt till någon annan ersättning än den
som anges i föregående stycke.

Leverans

Gratistidningar delas normalt ut helgfri tisdag eller
torsdag. I områden där PostNord implementerat ny leveransmodell fördelas distributionen på två dagar: tisdag/onsdag eller torsdag/fredag. Se
postnord.se/leveransmodell för mer information.
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Tilläggsavgift
Vid avvikelser från dessa särskilda villkor och/eller
gjord bokning som inte skriftligen godkänts av PostNord har PostNord rätt att ta ut en avgift om 25 öre per
försändelse i berörd bokning.

För information om vid var tid gällande boknings-, inlämnings- och utdelningstider se
postnord.se.
Gratistidningar kan skickas till följande mottagargrupper:
Hushåll
Boende i villa eller lägenhet.

Villa
1

fler än fem (5) gånger i följd
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