Quickbreve – breve fra dag-til-dag
Brug Quickbrevet, når du vil have brevet frem fra dag til dag.

Når du skal sende tidskritiske breve, kan du bruge
Fordelen ved at købe portokoder er, at du får porQuickbreve – de er fremme næste hverdag. Quickto til dine Quickbreve med det samme, og at du
Quickbrev
breve omdeles alle hverdage – mandag til fredag.
kan aflevere dine Quickbreve på posthuset uden
at gå til skranken.
Quickbreve skal altid afleveres på et af vores ca.
1.100 posthuse, brevterminaler eller erhvervsindleveringer. Husk at tjekke seneste indleveringstidspunkt for dit posthus eller erhvervsindlevering for
at sikre, at dine Quickbreve kommer frem næste
hverdag. Du kan på www.postnord.dk under ”Find
os” se det seneste indleveringstid, der gælder for
lige dit posthus.
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!!OBS!!

Quickbrev

Quickbreve kan kun sendes til modtagere i Danmark.

Quickbreve med frankeringsmaskineporto
Du kan frankere Quickbreve via frankeringsmaskine,
Quickbrev
forudsat at du kan vælge Quickbreve på din maskine.
Dermed kan dit forbrug af Quickbreve rapporteres
til PostNord, så vi efterfølgende kan sende dig
faktura, hvor momsen er specificeret.
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Quickbreve med frankeringsmærker og
Portokoder
Quickbreve skal frankeres med Frankeringsmærker, som du kan købe på alle posthuse og på
www.postnord.dk.
Du kan også købe portokoder til Quickbrevet på
Online Brevporto på www.postnord.dk eller via
vores Mobilportoapp. Når du køber portokoder
til et Quickbrev, skal du være opmærksom på at
mærke dit brev ”Q” til venstre for portokoden.
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Bemærk, at der ikke er sporing på almindelige
breve og Quickbreve, så har du behov for denne
sikkerhed, skal du i stedet sende som pakke.

Quickbreve frankeret med frankeringsmaskinepåtryk kan indleveres på posthuse, erhvervsindleveringer og brevterminaler.
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Quickbreve frankeret med pp-påtryk
Sender du mange Quickbreve ad gangen, kan du
med fordel sende dine Quickbreve frankeret med
PP-påtryk, som er den billigste portoform.
Du skal blot have et PP-påtryk på dine konvolutter.
PP-påtrykket kan downloades fra vores hjemmeside på www.postnord.dk. Du kan også gøre dine
breve mere personlige ved at fremstille dit eget
PP-påtryk.

0518

Leveringskvalitet
Brevkvaliteten er andelen af breve, som leveres til
rette modtager til rette tid. Kvaliteten måles over
et år, og det nuværende niveau på ca. 93 procent
korrekte, rettidige leveringer er blandt verdens
højeste. PostNord har dog et mål på mindst 95
procent.
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Porto til Quickbreve er inklusive 25 % moms.
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Ring til PostNord på
70 11 12 30, hvis du
har spørgsmål til
Quickbreve.

Indlevering af PP-breve
Du skal indlevere minimum 250 stk. Quickbreve,
som kan være standard-, stor- og maxibrevsformat
i samme indlevering. Hvis du kun indleverer
Quickbreve i maxibrevsformat, er minimum dog kun
50 stk. Du kan mod betaling af et tillæg indlevere
færre Quickbreve end det fastsatte minimumsantal.
Dette vil oftest kunne svare sig, trods tillægget.
Se nærmere om, hvordan og hvor du indleverer
Quickbreve frankeret med PP-påtryk på faktaarket,
”Breve og Quickbreve frankeret med PP-påtryk”.
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