Gäller fr o m 1 mars 2020

Julpost

Julpostfrimärken avser de frimärken som har valören Julpost (inte frimärken
med julmotiv som har valören inrikes brev). Julpost erbjuds specifikt för julhälsningar. När du postar Julpost senast det datum som står angivet på
baksidan av julfrimärkshäftet når du mottagare i hela Sverige före julafton.

Julpostperioden
Julpost kan skickas från utgivningsdagen t o m
31 december utgivningsåret, nedan kallat julpostperioden. Julpostfrimärken från tidigare år kan
användas under vart års julpostperiod. Övrig tid
på året gäller Julpostfrimärken för frankering av
inrikes brevtjänster med tillägg av portoskillnaden
mellan det vid inlämningstillfället gällande julpostportot och portot för den valda brevtjänsten.

Omslag
Julpostfrimärken ska användas för att skicka julhälsningar. Rektangulära och kvadratiska kort med
en pappersvikt av minst 150 gram/kvm behöver
inget omslag.

Märkning
Ange mottagarens och avsändarens (om plats
finns) namn och postadress.

Postoperatörszon
Under sorteringsprocessen printas en sorteringskod direkt på försändelsen. För att sorteringskoden ska kunna printas på försändelsen behöver en
s.k. frizon lämnas enligt anvisningar i dokumentet
”Skicka rätt med PostNord”, se postnord.se.
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Inlämning
På PostNords inlämningsställen eller på PostNords
röda julbrevlådor som sätts upp under julperioden.
För information om våra inlämningsställen,
brevlådor och tömningstider, se
postnord.se eller kontakta kundservice.

Mått och vikt
Försändelser upp till 2 kg kan frankeras med
Julpostfrimärken under julperioden. Samma
viktgränser och antal frimärken gäller då enligt
portotabellen för inrikes brev.
Minimi- och maximimått:
Längd: minst 140 mm, max 600 mm
Bredd: minst 90 mm
Längd+bredd+tjocklek får tillsammans
vara max 900 mm
Maxvikt
2 kg per julhälsning

Utdelning
Posta dina julhälsningar senast det datum som
är angivet på baksidan av julfrimärkshäftet för
utdelning före julafton.

Betalning
Köp dina julpostfrimärken hos ett frimärksombud
eller på postnord.se

Miljöcertifierad distribution
PostNord är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och
dessutom kan vi redovisa tjänstespecifik miljödata
till kunder som önskar det.

Villkor
Tjänstevillkor för brev hittar du 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.

PostNord
Kundservice
T +46 (0)771 333 310
kundservice.se@
postnord.com
Box 242,
721 06 Västerås
Sverige
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