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Utkörning och/eller Hämtning 
 

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. Tomma prisfält under Ert pris innebär att Ordinarie pris gäller. 
 

Utkörning och/eller Hämtning 2 Ert pris per mån  
Utkörning av post, mellan kl 08.30-13.00 
Max 15 stycken transportlådor 

3 750,00  

Hämtning av post, mellan kl 13.00–18.00 
Max 15 stycken transportlådor 

3 750,00  

Utkörning av post, mellan kl 08.30-13.00  
Max 9 stycken transportlådor 

1 850,00  

Hämtning av post, mellan kl 13.00-18.00  
Max 9 stycken av transportlådor 

1 850,00  

Utkörning Basic, i ordinarie brevbärare tur 
Max 3 stycken transportlådor 

1 350,00  

 
Tilläggstjänster utkörning 1 Per mån  
Bestämd tid (mellan 08.30-13.00) 1 050,00  
Extra transport  offertpris  
Hämtning av post vid Utkörning  750,00  
Utkörning sträcka 15 - 20 kilometer 550,00  
Utkörning sträcka 20 – 30 kilometer 1 650,00  
Utkörning sträcka 30 – 50 kilometer 2 750,00  
Utkörning av rek i plomberad gul väska 780,00  

Utkörning av post från flera Postboxar till samma 
adress. Utkörningspriset gäller per extra Postbox. 

750,00  

 
Tilläggstjänster hämtning 1) Per mån  
Bestämd tid (mellan 13.00–18.00) 1 050,00  
Hämtning av rek i plomberad gul väska 780,00  
Utkörning av post vid hämtning 750,00  
Hämtning sträcka 15 – 20 kilometer 550,00  
Hämtning sträcka 20 – 30 kilometer 1 650,00  
Hämtning sträcka 30 – 50 kilometer 2 750,00  
Hämtning antal km per månad enkel väg    

1Tilläggstjänster för Utkörning och Hämtning kan inte tillhandahållas på alla orter i landet. 
2Nedan/ovan angivna priser gäller under förutsättning av att utkörning och/eller hämtning av post 
till/från kund sker inom det postnummerområde där kundens postbox är belägen, dock maximalt 

http://www.postnord.se/priser
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inom en radie (inom aktuellt postnummerområde) om 15 kilometer från kundens postbox. Vid utkör-
ning och/eller hämtning utanför nämnda postnummerområde eller där sträckan överstiger angiven 
distans, kontakta kundservice för information om gällande priser. 
Utkörning Basic, posten levereras samtidigt med ordinarie brevbäraretur, går ej att köpa tilläggs-
tjänsterna Utkörning av REK eller Utkörning av aviserade Mypack. 
 

Utkörning och/eller Hämtning Kundunikt Per mån  
Hämtning av post enligt offertpris offertpris  
Utkörning av post enligt offertpris offertpris  
Utkörning/Hämtning enligt offertpris offertpris  
Förskottsutkörning före kl 08.30 2 980,00  
Tillägg utkörning Rek * 780,00  
Tillägg utkörning aviserade MyPack ** 560,00  

 
Innehåll och utförande av tjänsten/-erna framgår av Kunduppdraget. 
* Ersätts av tjänsten Utkörning av rek i plomberad gul väska. 
** Upphör som tjänst med fast pris och ersätts av offererat pris. 
 

 
Pris per månad 
Priset för tjänsterna gäller per påbörjad kalendermånad. PostNord har således rätt att fakturera 
kunden för hela kalendermånaden oavsett om tjänsten påbörjas eller avslutas under pågående ka-
lendermånad.  
 
Prisets giltighetstid 
Prisernas giltighetstid regleras enligt Ramavtalets villkor. 
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