Gäller fr o m 1 januari 2022

Gratistidningar och
Gratistidningar Riks
Med Gratistidningar når du oadresserat alla hushåll, villor, företag och
lantbruk inom ett visst område, förutom de hushåll och/eller villor som
undanbett sig utdelning av Gratistidningar. Din Gratistidning delas ut i vårt
ordinarie postflöde, vilket innebär att den distribueras samtidigt som annan
viktig post.

En Gratistidning är en tidning som är gratis för
läsarna och som finansieras genom annonser i
tidningen.
Gratistidningar kan användas när:
• Det finns ett utgivningsbevis för periodisk skrift
från Patent- och registreringsverket.
• Titeln enligt utgivningsbeviset är tydligt angiven i huvudet på tidningens förstasida.
• Tidningen innehåller en icke obetydlig mängd
redaktionell text.
• Tidningen utkommer med minst 4 nummer per
12-månadersperiod.
• Tidningen har minst 20 av varandra oberoende
annonsörer.

Lantbruk
Gårdar där det yrkesmässigt bedrivs jordbruk,
skogsbruk, djurhållning eller frukt- och trädgårdsodling.

Gratistidningar Riks
En Gratistidning som delas ut till samtliga mottagare i Sverige, inom en eller flera mottagargrupper,
kan skickas som Gratistidningar Riks.

Blockbokning
Innebär att utdelning sker till ett eller flera postnummerblock.

Mottagargrupper
Hushåll
Boende i villa eller lägenhet.
Villa
Friliggande hus, kedjehus eller radhus. I friliggande
bostadshus med två eller tre lägenheter räknas
varje lägenhet som villamottagare.
Fritidshushåll under sommarperioden
Tillfällligt boende under veckorna 25-33.
Företag
Företag och kontor med en eller flera personer i
företaget. Lantbruk räknas som en egen mottagargrupp.
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Bokning
Utskick bokas för en 12-månadersperiod med en utgivningsplan som innehåller planerade inlämnings
och utgivningsdagar. Bokningen görs per telefon
eller mejl till kundservice senast klockan 15.00 sju
vardagar före utgivningsdagen för första utskicket
i perioden.

Avbokning
Om bokad sändning inte ska delas ut måste avbokning göras senast kl. 15.00 sju vardagar innan vald
utdelningsdag, annars debiteras en tilläggsavgift.

Märkning
Adresslappar får du från PostNords ODR Online i
samband med bokning.
Utskicket med Gratistidningar adresseras till det
brevbärarkontor där utdelning ska ske.
Gratistidningar Riks adresseras till den ODRterminal som ansvarar för utdelning i det aktuella
postnummerområdet.
Ange avsändarens namn och adress direkt på försändelsen eller omslaget. Skickas försändelserna
öppna räcker det med att uppgifterna framgår
tydligt av innehållet.

Packning
Packningsdokumenten som lämnas i samband
med bokning ger information om hur försändelserna ska packas. Försändelserna ska ligga buntade
med band eller liknande. I de fall buntarna är kompensationsvända ska det göras med så få vändningar som möjligt. Varje vändning ska om möjligt
innehålla minst 25 stycken exemplar. Buntar med
försändelser får väga högst 7 kg. Topp- eller buntpapper får inte användas. Överstiger din bokning
en totalvikt på 200 kg levererar du försändelserna
på EUR-pall.
Vid lägre vikt än 200 kg för en bokning ska
försändelserna packas i kollin enligt packningsinformationen eller följa anvisning för sampackning
på pall. En EUR-pall får väga högst 700 kg och
ha en maximum höjd på 150 cm. Pallen ska vara
ordentligt inslagen med antingen krympplast och
papphörn eller pallock och band. Märkning görs på
pallens kortsida med adresslappar från PostNord,
som du får i samband med bokning. Om pallen är
sampackad (innehåller flera bokningar) ska bokningarna särskiljas genom att använda mellanlägg.
Mellanläggen ska märkas med de olika bokningarnas adresslappar. På pallen ska det tydligt framgå
att den innehåller flera bokningar även genom
märkning på pallens kortsida med kopior på de
olika bokningarnas
adresslappar. Inlämnad pall återfås inte, om inte
annat överenskommits.

Inlämning
Vid inlämningen lämnar du bokningsbekräftelsen
samt ett öppet provexemplar.
Gratistidningar
Du levererar tidningsupplagan senast klockan
16.00 dagen före utdelningsdagen till respektive
brevbärarkontor där utdelning ska ske.
Gratistidningar Riks
Du kan välja mellan följande inlämningsställen.
1. På ODR-terminal, inom vars postnummerområde utdelning ska ske, senast klockan 12.00 tre
vardagar innan utdelningsdagen.
2. På Brevterminaler senast klockan 18.00 fem
vardagar innan utdelningsdagen.

Inlämningsställen för Gratistidningar Riks
Förteckning över våra ODR- och Brevterminaler
hittar du på postnord.se/faktablad

Mått och vikt
Minimimått: 90 x 140 mm
Maximimått: 235 x 325 x 20 mm
Maximivikt: 2 kg
Vid vikt över 300 gram eller mått utanför ovan
angivna, kontakta kundservice. 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.

Innehåll
Försändelsen får även innehålla en (1) eller två (2)
lösa externa kundbilagor. Om försändelsen innehåller kundbilagor ska bilagan uppfylla följande
krav:
Papphörn

Maxhöjd
150 cm

Märkning
görs på
pallens
kortsida

Inslagen i
krympplast

Maxvikt 700 kg

• Ska ha samma eller mindre format än
huvudupplagan samt en 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 lösa bilagor som försändelsen
innehåller.
Detta görs via mejl till:
dr.premium@postnord.com

Utdelning
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.
Utdelning till fritidshushåll sker vecka 25–33.
För information om vid var tid gällande boknings-,
inlämnings- och utdelningstider se postnord.se
Miljöcertifierad distribution
PostNord Sverige AB är miljöcertifierat enligt ISO
14001 och dessutom kan vi redovisa tjänstespecifik
miljödata till kunder som önskar det.

Villkor
Särskilda villkor för denna tjänst hittar du på
postnord.se.
Allmänna villkor
För faktura- och avtalskunder gäller PostNords
Allmänna Villkor för Näringsidkare och andra
organisationer, PAKN. Villkoren finns på
postnord.se och kan även beställas från kundservice.
Pris
SEK exkl. moms
GRATISTIDNINGAR
per st

per kg

Hushåll* och villor

2,26

8,70

Företag

2,41

8,70

Lantbruk

2,41

8,70

Bilaga (max 2st)

0,20

Blockbokning

0,10

Sen/utebliven avbokning

0,07

Expeditionsavgift per faktura i samband
med sen eller utebliven avbokning

350,00

* För fritidshus gäller samma priser som för hushåll.

Pris
SEK exkl. moms
GRATISTIDNINGAR RIKS

KILOPRIS BEROENDE PÅ INLÄMNINGSSTÄLLE
per st

ODR-terminal
per kg

Brevterminal
per kg

Hushåll* och villor

2,26

10,92

13,38

Företag

2,41

10,92

13,38

Lantbruk

2,41

10,92

13,38

Bilaga (max 2 st)

0,20

Blockbokning

0,10

Sen/utebliven avbokning

0,07

Expeditionsavgift per faktura i samband
med sen eller utebliven avbokning

350,00

* För fritidshus gäller samma priser som för hushåll.

PostNord Sverige AB
Kundservice
Telefon:
0771-33 33 10
Från utlandet:
+46 771 33 33 10
postnord.se

