Gäller fr o m 1 januari 2022

Prisparametrar, Brevsändning & ADR
och Varubrev
Nedanstående parametrar påverkar prissättningen i de enskilda kundavtalen. För erhållande
av kundunikt pris måste kontakt tas med säljare minst 14 dagar före utskick. Observera att
rabattskalorna varierar för olika brevsändnings- och ADR tjänster samt att de inte är linjära.

Brevsändning & ADR
Årsvolymrabatter
Beräknad årsvolym* i antal försändelser per tjänst
för den kommande 12-månadersperioden, där
sorterat och osorterat räknas var för sig.
1:A KLASSBREV
Antal
från

Antal
till

Rabatt
min

Rabatt
max

600 001

1 200 000

1,00%

3,00%

1 200 000

1 600 000

3,00%

5,00%

1 600 000

2 000 000

5,00%

6,50%

2 000 000

5 000 000

6,50%

8,75%

5 000 000

8 000 000 8,75%

11,00%

8 000 000

14 000 000 11,00%

13,25%

13,25%

15,00%

14 000 000

EKONOMIBREV

* Det är under vissa
förutsättningar,
huvudsakligen vid
koncernförhållanden och för kedjeföretag, möjligt att
teckna ramavtal
och att flera juridiska personers
årsvolymer då kan
räknas samman.
Ta kontakt med
din säljare för närmare information.

Antal
från

Antal
till

Rabatt
min

Rabatt
max

600 001

1 200 000

1,00%

3,00%

1 200 000

1 600 000

3,00%

5,00%

1 600 000

2 000 000

5,00%

7,00%

2 000 000

5 000 000

7,00%

10,00%

5 000 000

8 000 000 10,00%

12,60%

8 000 000

14 000 000 12,60%

14,10%

14,10%

15,00%

14 000 000
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ADR
Antal
från

Antal
till

Rabatt
min

Rabatt
max

400 001

1 200 000

1,50%

6,00%

1 200 000

1 600 000

6,00%

9,00%

1 600 000

2 000 000

9,00%

11,50%

2 000 000

5 000 000

11,50%

13,80%

5 000 000

8 000 000 13,80%

14,40%

8 000 000

14 000 000 14,40%

14,70%

14,70%

15,00%

14 000 000

Tunga försändelser
Rabatten beräknas per tjänst där sorterat
respektive osorterat räknas var för sig.
Viktgräns

Snitt per
Maxrabatt på
försändelse (g) kilopris

Över

100

7%

Över

200

9%

Över

300

10%

Över

400

11%

Över

500

12%

Över

750

13%

Över

1 000

15%

Prestationsrabatter
Kunder med stor årsvolym och stora sändningar
kan erhålla prestationsrabatt som är beroende av
ett antal faktorer.
Prestationsrabatt kan erhållas då försändelserna
är sorterade, förarbetade och inlämnade så
att det är kostnadsavlastande för PostNords
produktion. Förutsättning för prestationsrabatter
är att kunden lämnar en årsproduktionsplan
med volymprognoser som i undantagsfall kan
korrigeras per kalenderkvartal. Den lämnas
in senast en månad innan kvartalets start till
PostNord så att produktion och transporter kan
planeras på bästa sätt. Årsproduktionsplanen ska
ange volym, vikt, format, fördelning låg- och
normalzon, utdelningsområde, inlämningsdatum,
typ av lastbärare samt inlämningsplats. Rabatt för
årsproduktionsplan är max 5 % och ges beroende
på årsvolym och genomsnittlig sändningsstruktur.
Med sändningsstruktur avses försändelsernas
vikt, format samt utseende. Med utseende avses
egenskaper som påverkar hanterbarheten, såsom
tryck, färger, kontrast etc.
Övriga prestationer som kan ge rabatt är:
• Inlämningstid styrd av PostNords
kundlösningsspecialister, rabatt 0–2%
• Inlämningsplats styrd av PostNords
kundlösningsspecialister, rabatt 0–3%
• Utdelning styrd av PostNords
kundlösningsspecialister, rabatt 0–4%
• Sortering/packning på lastbärare,
utöver grundkrav, styrd av PostNords
kundlösningsspecialister, rabatt 0–4%
• Densitet på utdelning, rabatt 0–3%
• ID på försändelse styrd av PostNords
kundlösningsspecialister, rabatt 0–3%
För att erhålla prestationsrabatter ska årsvolymen överstiga 5 000 000 försändelser eller
fler än hälften av inlämningarna innehålla fler
än 200 000 försändelser. Alternativt ska, vid en
särskild inlämning, den totala volymen överstiga
20 m3 . Med prestation avses prestationer utöver
gällande grundvillkor för respektive tjänst. Vid
större sändningar, större årsvolym och fler utförda,
samverkande kostnadsavlastande prestationer
blir rabatten högre. Den maximala rabatten,
inklusive rabatt för årsproduktionsplan, som
kan erhållas är 19%.

Förmedlare
Med förmedlare avses en kund som samlar ihop
brevvolymer från olika bakomliggande avsändare,
från vilka försändelserna härrör, och lämnar in
dessa till befordran under eget kundavtal med
PostNord. Förmedlare kan vara postoperatörer

eller företag som utför tjänster åt avsändaren
såsom tryckning, kuvertering, etikettering,
adressering eller liknande produktionstjänster.
Årsvolymrabatt för Förmedlare
Förmedlarens rätt till årsvolymrabatt enligt ovan
angiven tabell för årsvolymrabatt beräknas på
respektive bakomliggande avsändares volym var
för sig och inte sammantaget för den volym som
förmedlaren samlat ihop. För att PostNord skall
kunna beräkna priset baserat på den årsvolym som
förmedlaren planerar att lämna in till PostNord
härrörande från respektive bakomliggande
avsändare utifrån historiska leveranser och
prognos för kommande år enligt PostNords
prispolicy, behöver PostNord uppgifter om
respektive bakomliggande avsändares volymer.
Dessa skall lämnas av förmedlaren enligt en
särskild kundsändningsprofil som tillhandahålles
av säljaren.
Under vissa förutsättningar har förmedlaren
möjlighet att sammanräkna årsvolymer för företag
i koncerner och för kedjeföretag samt för företag/
enheter som ingår i offentlig upphandling som
tilldelats förmedlaren. Ta kontakt med din säljare
för närmare information.

Prestationsrabatt för Förmedlare
Förmedlaren har rätt till prestationsrabatter
baserat på förmedlarens volymer från avsändare
på de villkor som anges under ”Prestationsrabatt”
ovan. Förmedlare av försändelser kan vid
tillämpning av villkoren för prestationsrabatt dock
välja att särskilja en eller flera bakomliggande
avsändares inlämningsvolym och erhålla den
prestationsrabatt som gäller för den volymen
separat.

Slutpris
Det finns ett begränsat utrymme för PostNords
säljare att avtala med kunden om slutpriset för
tjänst eller att lämna information till kunden
om sådant slutpris. Syftet med utrymmet är att
möjliggöra för PostNord att vid prissättningen
kunna beakta omständigheter i det individuella
kundförhållandet som enligt PostNords
bedömning är prispåverkande vid tillämpning av
normala affärsmässiga villkor.

Varubrev
Beroende på årsvolym och sändningsstruktur
kan det finnas möjlighet att få rabatt på Varubrev
sändning. Under en årsvolym på 150 000
försändelser utgår ingen rabatt. De rabatter
som kan komma ifråga är prisavdrag beroende
på varubrevens egenskaper, årsvolymrabatt,
samt prestationsrabatter för av kunden utförda
kostnadsavlastande åtgärder (t ex var och
när försändelserna lämnas in). Därtill finns ett
begränsat utrymme att beakta omständigheter
kring det individuella kundförhållandet som kan
vara prispåverkande. Ta kontakt med din säljare för
närmare information.

PostNord Sverige AB
Kundservice
Telefon:
020-23 22 20
Från utlandet:
+46 8 23 22 20
www.posten.se

