Gäller fr o m 1 januari 2022

Riktiga Vykort
När du vill förvandla dina bilder till vykortsmotiv och skicka till mottagare i
Sverige eller i andra länder.

Med Riktiga Vykort kan kunden skapa personliga
vykort med sina egna bilder eller färdiga motiv och
skicka till hela världen. Korten skapas via appen
Riktiga Vykort eller riktigavykort.postnord.se.
Vykorten trycks av PostNord och distribueras normalt till mottagaren inom två vardagar i Sverige.
Vykort till mottagare i andra länder delas ut enligt
de leveranstider som gäller i mottagarlandet.

Vykortets utformning
Vykorten finns i flera format; Small A6, Medium A5,
Large A4 och Kvadrat A51.
Som användare av tjänsten ansvarar du för att materialets innehåll och utformning, text och bild:
• inte gör intrång i upphovsrätt
• inte strider mot lag, förordning, myndighetsanvisning, bruk eller sedvänja
• inte riskerar att väcka förargelse
• inte innehåller inslag av pornografi, våld eller
hets mot folkgrupp
• inte medför skada eller annan olägenhet för
PostNord eller tredje man

Inlämning och utdelning
Vykort som beställs vardagar före kl 16.00 delas
normalt ut till mottagaren i Sverige inom två vardagar. Utdelning i andra länder, se leveranstider på
postnord.se.

Ansvar
PostNord tar inget ansvar för hur texterna på
vykorten utformas. Tänk på att det finns regler
i personuppgiftslagen som innebär förbud mot
kränkning av någon annans personliga integritet.

Betalning
Swish eller kortbetalning direkt i applikationen.

Miljöcertifierad distribution
PostNord är miljöcertifierat enligt ISO 14401.

Villkor
Tjänstevillkor, Köp och leveransvillkor för denna
tjänst finns på postnord.se.
Allmänna villkor
För kontantbetalande kunder gäller i övrigt
PostNords Allmänna Villkor, PAV. Villkoren finns på
postnord.se och kan även beställas från kundservice.

Pris
SEK. Momsfritt om inte annat anges.
Inrikes
A6, A5 &
Antal vykort kvadratiskt

A4

1-4

21,00

30,00

5-15

10% rabatt

10% rabatt

16 +

20% rabatt

20% rabatt

Utrikes
A6, A5 &
Antal vykort kvadratiskt

A4

1-4

27,00

35,00

5-15

10% rabatt

10% rabatt

16 +

20% rabatt

20% rabatt
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