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   Kundenummer: [XXX] 

 
Aftalenummer: [XXX] 
Kontonummer: [XXX] 

 

Kundeaftale Modtager betaler 
portoen 
 

Kundeaftalens parter 
  
[XXX] 
Herefter benævnt “Kunden".  

PostNord A/S 
Herefter benævnt “PostNord" 

CVR NR. [XXX]  CVR NR. 26663903 
Adresse [XXX]  Adresse Hedegaardsvej 88 
Postnummer [XXX]  Postnummer 2300 
By 
Kontraktperson 

[XXX] 
[XXX] 
 

 By København S 

Underskriftsberettiget:     
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1. Ikrafttrædelse 

Kundeaftalen træder i kraft den 1.6.2022 og løber indtil den opsiges af en af partnerne i henhold 
til Kundeaftalens punkt ”Ophør”. 

 
2. Parter 
Kundens aftalepart er PostNord A/S, medmindre andet fremgår af Aftalen. Befordringspligtige 
produkter leveres af Post Danmark A/S.  
 
3. Produkter 

Kundeaftalen omfatter følgende produkter: 
 
Ufrankerede Svarforsendelser (USF) 
International Business Reply Service (IBRS) 
 
Produkterne betegnes samlet som ”Modtager betaler portoen”. 
 
Forsendelserne returneres til følgende adresse: [XXX] 
 
4. Priser og prisændringer 
Kunden betaler de til enhver tid gældende listepriser for Modtager betaler portoen. Priserne 
fremgår af www.postnord.dk.  
 
PostNord er berettiget til at ændre priserne i overenstemmlse med PostNords Generelle 
Betingelser for Kundeaftaler. 
  
5. Betalingsbetingelser og fakturering 

Faktura fremsendes ugentligt i e-boks til ovenstående CVR-nr, med mindre andet er aftalt. 
 
Betalingsbetingelserne er Fakturadato +8dage 
Kunden skal senest sidste rettidige betalingsdag foretage indbetaling af det forfaldne beløb.  
 
Yderligere betalings- og kreditvilkår fremgår af Generelle Betingelser for Kundeaftaler.  
 
6. Generelle Betingelser, Forretningsbetingelser m.v. 

Kundeaftalen består af dette dokument og de tilhørende bilag, samt de til enhver tid gældende 
Generelle Betingelser for Kundeaftaler, Forretningsbetingelser for Modtager betaler portoen, 
samt andre skriftlige retningslinjer, medmindre konkrete bestemmelser i betingelser og vilkår 
m.v. udtrykkeligt er fraveget i dette dokument.  
 
I tilfælde af indbyrdes uoverensstemmelse mellem ovennævnte dokumenter, har dokumenterne 
forrang i følgende rækkefølge: Dette dokument og dets bilag, Forretningsbetingelserne og 
Generelle Betingelser for Kundeaftaler. 
 
De gældende Generelle Betingelser for Kundeaftaler samt Forretningsbetingelser for Modtager 
betaler portoen er tilgængelige på PostNords hjemmeside (www.postnord.dk). Kunden er 
forpligtet til at holde sig orienteret om de til enhver tid gældende betingelser. 
 
PostNord er berettiget til at ændre de gældende betingelser i overenstemmelse med PostNords 
Generelle Betingelser for Kundeaftaler. 
 
7. Ophør 

Kundeaftalen kan af hver part opsiges med 1 måneds skriftligt varsel til udgangen af en måned.  
 
Yderligere vilkår om ophør, herunder også ophævelse af Kundeaftalen, fremgår af Generelle 
Betingelser for Kundeaftaler.  
 

http://www.postnord.dk/
http://www.postnord.dk/
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  ************** 
 
Ved indgåelse af denne Kundeaftale erklærer Kunden at have gjort 
sig bekendt med og accepteret PostNords Generelle Betingelser for 
Kundeaftaler samt PostNords Forretningsbetingelser for Modtager 
betaler portoen, som bl.a. indeholder vilkår om erstatning, ansvars- 
begrænsning, reklamationsfrister, udformning og layout, udlevering 
m.v.     
 
 
8. Underskrifter 

 
 
 

For PostNord:  For Kunden: 
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