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PostNord MyPack Home &  

PostNord Pick UP 
Kund Avtalsnummer 
Kammarkollegiet 7501470790 

Kundnummer Pris i prisbilagan gäller fr.o.m. 
Enligt ramavtal 2022-04-01 

 

Prisbilaga (Priserna är angivna i svenska kronor exklusive moms) 

PostNord MyPack Home 
Frakt beräknas enligt tjänstens villkor, efter den fraktdragande vikten, dvs. den högsta av den verk-
liga vikten eller den volymberäknade vikten. 

Verklig vikt**/ 
Beräknad volymvikt*  
om högst kilo 

Ert pris  
 
 
Inom Sve-
rige 
Per kolli 

 
 

3 188,00  
5 220,00  

10 278,00  
15 332,00  
20 383,00  
25 445,00  

31,5 486,00  
35 552,00  

Beräknad volymvikt*  
om högst kilo  Per kolli 

50 718,00  
Beräknad volymvikt*  
om högst kilo  

Per kolli och 
kilo 

 

75 14,60  
100 14,00  
300 13,40  

över 300 12,70  
*Frakt beräknas med 280 kg/m3. 
** Maxvikt per kolli är 35 kg i verklig vikt. 
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PostNord Return Pickup 
Frakt beräknas enligt tjänstens villkor, efter den fraktdragande vikten, dvs. den högsta av den verk-
liga vikten eller den volymberäknade vikten. 

Verklig vikt**/Beräknad 
volymvikt* om högst 
kilo 

Ert pris 
Inom 
Sverige 
Per kolli 

 
 

3 188,00  
5 220,00  

10 278,00  
15 332,00  
20 383,00  
25 445,00  
30 486,00  
35 552,00  

Beräknad volymvikt*  
om högst kilo Per kolli 

 

50 718,00  
Beräknad volymvikt*  
om högst kilo 

Per kolli 
och kilo 

 

över 50 14,60  
*Frakt beräknas med 280 kg/m3. 
** Maxvikt per kolli är 35 kg i verklig vikt 

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

Tilläggsavgifter 
Under vissa perioder tillkommer Kapacitetstillägg. Perioder och tilläggsavgift framgår av PostNords 
vid var tid gällande ordinarie prislista, se postnord.se/priser. Priser för andra tilläggsavgifter se 
PostNords vid var tid gällande ordinarie prislista. Mer information om avgifter se Särskilda villkor på 
postnord.se/kundvillkor. 
 
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 från-
träda avtalet beträffande denna tjänst. I sådana fall upphör avtalet för tjänsten den dag som tilläg-
get skulle ha börjat gälla. 

Tilläggsavgifter 
Ert pris 
Per kolli 

Orttillägg 
Kapacitetstillägg 

0,00 
0,00 

Storstadstillägg Stockholm 
Storstadstillägg Göteborg  

0,00 
0,00 

Prisets giltighetstid 
Priserna i denna bilaga gäller åtminstone till och med 2023-03-31. 

 

http://www.postnord.se/priser
http://www.postnord.se/priser
http://www.postnord.se/kundvillkor
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