PostNord MyPack Collect &
PostNord Drop Off
Kund

Kammarkollegiet
Pris i prisbilagan gäller fr.o.m.

2019-04-01

Prisbilaga (Priserna är angivna i svenska kronor exklusive moms)
Frakt beräknas enligt tjänstens villkor, efter den fraktdragande vikten, dvs. den högsta av den
verkliga vikten eller den volymberäknade vikten.
Ert pris
Inom
Sverige

Verklig vikt*/
Beräknad volymvikt**
om högst kilo
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Beräknad volymvikt**
om högst kilo
Över 50

Per kolli och
kilo
10,10

Beräknad volymvikt**
om högst kilo

* Maxvikt per kolli är 20 kg i verklig vikt.
**Frakt beräknas med 280 kg/m3.

Tilläggsavgifter
Tilläggsavgift
Kapacitetstillägg

Ert pris
Per kolli
0,00

Tilläggstjänster
Försändelsen kan även kompletteras med tilläggstjänster. För priser – se PostNords vid var tid
gällande ordinarie prislista.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Postförskott
Valfritt Hämtställe
Föravisering
Digital Identifiering
Utökad identifiering
Ändrat förfogande
Förkortad liggetid, 7 dagar
Förlängd liggetid, 30 dagar
Varuförsäkring
Collect in Store*
Collect in Store – Label only*
Klimatkompensation

*Särskild överenskommelse krävs.
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Tilläggsavgifter
Mer information om avgifter se Särskilda villkor för respektive tjänst på postnord.se/kundvillkor
och PostNords vid var tid gällande ordinarie prislista. Under vissa perioder tillkommer Kapacitetstillägg. Perioder och tilläggsavgift framgår på postnord.se/priser samt i PostNords vid var tid gällande prislista.
I enlighet med vad som gäller för prisjusteringar måste PostNord meddela Kunden minst 30 dagar innan Kapacitetstillägget börjar gälla. Vill Kunden inte acceptera tillägget har Kunden rätt att
frånträda avtalet beträffande denna tjänst. I sådana fall upphör avtalet för tjänsten den dag som
tillägget skulle ha börjat gälla.
Returfrakt (när paket inte hämtas ut av mottagaren)
Returfrakt betalas av kunden och baseras på ovanstående fraktpriser.
Prisets giltighetstid
Priserna i denna bilaga gäller åtminstone till och med 2020-03-31.
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