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FLYTTNING OCH SEMESTERPOST-TJÄNSTERNA
• I tjänsten Flyttpost ingår eftersändning av brev, tidskrifter
och massbrev utan dröjsmål.
• Försändelser med hemtransport och paketförsändelser ingår
inte i tjänsten.
• Till utlandet eftersänds vanliga 1:a och 2:a klass brevförsän
delser upp till 250 gram. Övriga försändelser returneras till
avsändaren eller behandlas som obeställbara.

TJÄNSTEN FLYTTPOST
Ursprunglig beställningskanal

€/12 månad
33,90
45,30

Nättjänst
Blankett

• När du gör en tidsbestämd eftersändning av post, delar vi
ut din post till önskad adress under en tid du valt.
• Minimitid 1 vecka.
• Till utlandet eftersänds vanliga 1:a och 2:a klass brevförsän
delser upp till 250 gram. Övriga försändelser returneras till
avsändaren eller behandlas som obeställbara.

TIDSBESTÄMD EFTERSÄNDNING AV POSTFÖRSÄNDELSER
Ursprunglig beställningskanal

€/1 vecka–2 mån.
25,50
36,90
8,60

Nättjänst
Blankett
Varje följande påbörjad månad /mån.
AVBROTT I UTDELNINGEN
Ursprunglig beställningskanal

€/7–14 dygn
15,30
25,10

Nättjänst
Blankett

• När du gör en Avbrott i utdelningen, förvarar vi din post, och
du hämtar den efter semestern på ditt eget postkontor.
• Minimitid 1 vecka.

€/2 veckor –
2 månader
25,50
36,90

UTDELNINGSTJÄNSTER
Prissättningen grundar sig på öppningsavgiften och ruttav
vikelsen*. Öppningsavgiften återbetalas inte i samband med
avbeställning eller uppsägning av tjänsten om tjänsten redan
tagits i bruk med kundens samtycke.

ÖPPNINGSAVGIFT
€
10,00
15,00

Med Närpostlåda till hemadressen-tjänsten bestämmer du
själv var din postlåda är vid hemadressen. Med Närpostlådatjänsten får du försändelserna som delas ut i dagsposten
närmare.

NÄRPOSTLÅDA TILL HEMADRESSEN
€/år
152,00
180,00
200,00
503,00
671,00
1 008,00
1 425,00

Ruttavvikelse* (meter)
0 – 10
Låda längs utdelningsrutten
11 – 100
101 – 500
501 – 1 000
1 001 – 2 000

€/1:a mån.

€/efterföljande
påbörjade mån.

15,50

14,50

28,00
66,00
98,00
140,00

24,00
60,00
88,00
124,00

TIDIGUTDELNINGSTIDNING TILL HEM
Ruttavvikelse* (meter)
0 – 10 Låda längs utdelningsrutten
11 – 50
51 – 100
101 – 150
151 – 200
201 – 300
301 – 500
501 – 1 000
1 001 – 2 000

MÅN–SÖN
€/år
152,00
184,00
267,00
337,00
419,00
503,00
671,00
1 008,00
1 425,00

Med Närpostlåda till stugan-tjänsten bestämmer du själv
läget för din postlåda vid semesteradressen.
• Tjänsten är alltid tidsbestämd, minst en vecka och högst sex
månader.
• Minimidebiteringen är priset på en månads tjänst och en
öppningsavgift.
• Om du vill att post som skickas till din hemadress i stället ska
delas ut till din semesteradress, måste du även beställa en
Tidsbestämd eftersändning av postförsändelser.

LÖR–SÖN
€/år
57,00
69,01
100,13
126,38
157,13
188,63
251,63
378,00
534,38

Med Tidigutdelningstidning till hemadress-tjänsten får du
morgonens tidning smidigt till hemdörren i stället för till en låda
som ligger vid vägen.
• I tjänsten ingår att morgontidningarna delas ut i ett brevin
kast eller en brevlåda som överenskommits med kunden.
Utdelningsplatsen avviker från den utdelningsplats som ingår
i tidningens prenumerationspris.
• Tjänsten kan också beställas endast för veckoslutet. Då
gäller tjänsten alltid tills vidare.
*) Med en ruttavvikelse avses en resa från den normala utdelningsrutten till ett utdelningsställe som kunden begärt och
tillbaka till rutten.
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Ruttavvikelse* (meter)
0 – 10 Låda längs utdelningsrutten
11 – 50
51 – 200
201 – 300
301 – 500
501 – 1 000
1 001 – 2 000
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