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1:a-klassbrev sändning 
Inrikes 
Kund Avtalsnummer 
Kammarkollegiet 7501473241 

Kundnummer Pris i prisbilagan gäller fr o m 
Enligt avtal 2023-01-01 

 

Prisbilaga  
Priserna är angivna i svenska kronor exklusive moms om inget annat anges. 
 
Ordinarie pris utgår från vid var tid gällande prislista, se postnord.se/priser. PostNord har rätt att ändra Ordinarie 
pris när prislistan ändras. Ert pris är det avtalade priset, priset är baserat på av Er uppskattad volym. Tomma 
prisfält under Ert pris innebär att ordinarie pris gäller.   
 

Sorterad  
sändning  
Låg 

Ert pris 

 Per styck Per kilo Lägsta pris  
  5 000 - 10 000 3,87 23,98 4,11  
10 001 - 25 000 3,83 23,68 4,07  
25 001 - 50 000 3,79 23,38 4,02  
50 001 - 75 000 3,75 23,08 3,98  
75 001 –  3,71 22,78 3,94  

 
Sorterad  
sändning  
Normal 

Ert pris  

 Per styck  Per kilo Lägsta pris  
  5 000 - 10 000 4,22 23,98 4,46  
10 001 - 25 000 4,18 23,68 4,42  
25 001 - 50 000 4,14 23,38 4,37  
50 001 - 75 000 4,10 23,08 4,33  
75 001 – 4,06 22,78 4,29  

Från 100 001 stycken och tillkommande 100 000-intervall (100 001-200 000, 200 001-300 000 osv.) t.o.m. 
500 000 stycken reduceras det ordinarie styckepriset med 4 öre samt det ordinarie kilopriset med 30 öre per 
intervall. För intervallet 500 001 - 750 000 stycken reduceras det ordinarie styckepriset med 4 öre samt det ordi-
narie kilopriset med 30 öre. Från intervallet 750 001 - 1 000 000 stycken reduceras det ordinarie styckepriset 
med 4 öre samt det ordinarie kilopriset med 30 öre. Från 1 000 001 stycken och för varje tillkommande 500 000-
intervall (1 000 oo1- 1 500 000 osv.) t.o.m. 2 500 000 stycken reduceras det ordinarie styckepriset med 4 öre 
samt det ordinarie kilopriset med 30 öre per intervall. Från 2 500 001 stycken reduceras det ordinarie styckepri-
set med 4 öre samt det ordinarie kilopriset med 30 öre. Se fullständig prislista på postnord.se/priser. 
Ovanstående reducering av priset gäller under förutsättning att hela sändningen är sorterad i en sekvens och 
lämnas vid ett och samma tillfälle.  
Observera: Om det under ”Ert pris” ovan anges priser i intervall från 100 001 stycken så inkluderas det reduce-
rade stycke- och kilopriset i ”Ert pris”.  
Kontakta PostNords kundservice eller din säljare minst 14 dagar innan utskick. 
 

Osorterad sänd-
ning 

Ert pris    
Per styck  Per kilo Lägsta pris   

500 - 4,61 27,44 4,88   

Extra sorterad sändning 

Antal försändelser per prisom-
råde 

Rabatt per styck  
Normal 

Rabatt per styck 
Låg 

 

120 001 – 160 000 0,19 0,12 
160 001 – 200 000 0,20 0,16  
200 001 –  0,21 0,19  

http://www.postnord.se/priser
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Vid inlämning av minst 120 001 försändelser Normal eller minst 120 001 försändelser Låg har kund möjlighet att 
få en rabatt för särskild sortering enligt ovan under förutsättning att försändelserna vid inlämning till PostNord är 
ordnade på sätt som vid var tid framgår av PostNords sorteringsanvisningar avseende Särskild sortering för 
stora sändningar, se postnord.se/sortering. Rabatten utgår således inte när antalet försändelser understiger 
120 001 försändelser i ett prisområde. 

Kompletterande tjänstespecifik information 
Lägsta pris som faktureras kund beräknas på 10 gram per försändelse, även om denna väger mindre. 
 
Tilläggsavgifter enligt för tjänsten vid var tid gällande ordinarie prislista se postnord.se/priser 
 

Prisets giltighetstid 
 
Prisernas giltighetstid regleras enligt Ramavtalets villkor. 
 

http://www.postnord.se/sortering
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