Gäller fr o m 2 maj 2022

Utkörning och/eller Hämtning
Vi hämtar och levererar post till den adress eller de adresser du väljer.

Fakta
Utkörning av post är en tjänst för de företag som
har postboxadress eller eget postnummer. Vi levererar vardagar på överenskommen tid och adress.
Du får posten på en tid som passar ditt företags
rutiner, och slipper hämta den.
Hämtning av post innebär att vi hämtar företagets
post. Vi hämtar vardagar på överenskommen tid
och adress. Du slipper transporten till PostNord för
inlämning på företagscenter eller terminal.

Behöver du Tillfällig hämtning
Behöver du få din post hämtad vid något enstaka
tillfälle, beställer du det via Postnord Bud. De hämtar posten den vardag eller vardagar du önskar. För
att boka tillfällig hämtning ringer du PostNord Bud
på 020-96 96 96.

Miljöcertifierad distribution
PostNord är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och
dessutom kan vi redovisa tjänstespecifik miljödata
till kunder som önskar det.
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Pris
Pris exklusive moms
UTKÖRNING / HÄMTNING
Tjänst

per mån

Utkörning Basic,* med ordinarie
brevbärare, max 3 transportlådor

1 235,00

Utkörning eller hämtning,
max 9 transportlådor

1 744,00

Utkörning eller hämtning,
max 15 transportlådor

3 534,00

Tilläggstjänster**
Bestämd tid***

974,00

Utkörning av Rek ****

695,00

Utkörning av aviserade MyPack *****

450,00

Utkörning av post vid hämtning

655,00

Hämtning av post vid utkörning

655,00

Hämtning av Rek i plomberad gul väska 695,00
Utkörning av Rek i plomberad gul väska 695,00
Utkörning av post från flera boxar till
samma adress

655,00/
box

Km-tillägg utökad utkörning upp till
20 km

500,00

Km-tillägg utökad utkörning upp till
30 km

1 500,00

Angivna priser gäller under förutsättning att utkörning och/eller
hämtning av post till/från kund sker inom det postnummerområde
där kundens postbox/brevbärarkontor är belägen, dock maximalt inom en radie om 30 kilometer i tätort räknat från kundens
postbox/brevbärarkontor. Utkörning Basic går att beställa både
inom och utanför radien på 30 kilometer. Vid utkörning och/eller
hämtning utanför nämnda postnummerområde eller där sträckan
överstiger angiven distans, kontakta kundservice för information om gällande priser. Innehåll och utförande av tjänsten/-erna
framgår av Kunduppdraget.
*
Utkörning Basic körs ut med ordinarie brevbärartur och har 		
inget krav att kund ska ha postbox.
**
Tilläggstjänster för utkörning och hämtning kan inte
tillhandahållas på alla orter i landet. Det går inte att beställa 		
tilläggstjänsterna Utkörning REK eller Utkörning Mypack med
tjänsten Utkörning Basic.
*** Bestämd tid utkörning sker mellan kl 08.30–11.00 och hämt		
ning mellan kl 13.00-18.00.
Bestämd tid går inte att beställa för tjänsten Utkörning Basic.
**** Avvecklas under 2020, ersätts av tjänsten Utkörning av rek i 		
plomberad gul väska
***** Upphör kan köpas till offererat pris (kundunikt)
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