Indsend breve til
frankeringsservice
– i brevbakker

Quickbreve
• Læg en Blå frankeringsfane i hver gul brevbakke
• PostNord frankerer Quickbrevene samme dag
Breve til Udlandet, Færøerne og Grønland
• Læg en Blå frankeringsfane i hver gul brevbakke
• Brevene skal være mærket med ”Prioritaire A”
• PostNord frankerer brevene samme dag
Breve
• Læg en Lysegrøn frankeringsfane i hver gul
brevbakke
• PostNord frankerer brevene næste hverdag

Breve, der ikke skal frankeres
Følgende breve lægges i en gul brevbakke med en
Rød frankeringsfane:
• ufrankerede svarforsendelser (USF kuverter)
• fejlafleverede breve
• allerede frankerede breve
Hvis der er få breve, kan de samles med en elastik
sammen med Røde frankeringsfane omkring – brevene skal ikke være formatadskilt eller retvendte.

Vær opmærksom på følgende
Hvert brev skal være forsynet med fuldstændig
afsenderadresse – firmalogo er ikke nok.
Brevene skal være retvendte og placeres med
frankeringshjørnet i højre hjørne, og forsiden på
brevene skal vende samme vej.
Brevene behøver ikke at være opdelt efter format.
Maxi breve
Kan indleveres i sæk. Sækken skal være lukket og
indeholde relevant frankeringsfane.

Quickbreve

Breve over 2 kg
Hvis et brev til indlandet vejer mere end 2 kg,
bliver det afregnet og afsendt som postpakke.
Behandlingstid 1-2 arbejdsdage.
Hvis brevet er til udlandet, vil det blive returneret.
Frankeringsservice har ikke mulighed for at udfylde nødvendige EDI- og toldoplysninger til pakker.
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Breve

Her kan du kontakte os
Bor du i postnummerområderne 1xxx-4xxx Øst for
Storebælt:
Telefon: 21 24 57 64
09:00 – 14:00 mandag-fredag
E-mail: fktbpoe18@postnord.com
Bor du i postnummerområderne 5xxx-9xxx Vest for
Storebælt:
Telefon: 29 62 61 10
09:00 – 14:00 mandag-fredag
E-mail: fktbpv13@postnord.com
Bestilling af forbrugsmaterialer
Bestil frankeringsfaner på vores hjemmeside
www.postnord.dk/kob-og-bestil/bestilling-af-faner.
Leveringstiden er 5-10 hverdage. Frankeringsfanerne bliver automatisk påtrykt dine oplysninger.
”Prioritaire A” mærker kan du bestille i netbutikken. Gule brevbakker kan du bestille på www.
postnord.dk
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