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Øvrige priser

TIDLIG POST
Leje af postboks

Standardforsendelser, kontaktkrævende forsendelser og pakker, pris pr. år
Opstart, engangsbetaling

2.550,00

1,3

410,00

1

200,00

1

1.000,00

1

115,00

1

2,80

2

2.550,00

2

Ydelser ved leje af postboks

Postboksnøgle, ekstra pr. stk.
Udskiftning af lås
Administrationsgebyr pr. bestilling
Andre postvirksomheders brug af postbokse

Pris pr. overleveret forsendelse

POSTBOKS MED FACILITY SERVICE YDELSE
Leje af postboks på posthus/distributionscenter med Facility Service ydelse

Tømning og udlevering i ERI

5 ugentlige tømninger og udlevering

1.550,00

2,5

5 ugentlige tømninger og udkørsel af posten

4.050,00

2,5

4 ugentlige tømninger og udkørsel af posten

3.240,00

2,5

3 ugentlige tømninger og udkørsel af posten

2.430,00

2,5

2 ugentlige tømninger og udkørsel af posten

1.620,00

2,5

810,00

2,5

1)
2)
3)
5)

Priserne er inkl. 25% moms
Til priserne lægges 25% moms
Standardforsendelser er almindelige brevforsendelser, magasinpost og dagblade
Prisen er ekskl. leje postboks. Den årlige pris for leje af postboks skal lægges til den samlede pris. Eksempel på samlet årlig pris: Tømning og udkørsel
1 gang ugentlig: (12 x 810 kr/md.) + 2.550 kr/år. = 12.270 kr/år. Ved fremsendelse sker det i pakke mod gældende pakkepris.
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1 ugentlig tømning og udkørsel af posten
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Tømning og udkørsel
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POSTBOKS MED FACILITY SERVICE YDELSE
Tømninger og fremsendelse

5 ugentlige tømninger og fremsendelse af posten

1.925,00

2,5

4 ugentlige tømninger og fremsendelse af posten

1.540,00

2,5

3 ugentlige tømninger og fremsendelse af posten

1.155,00

2,5

2 ugentlige tømninger og fremsendelse af posten

770,00

2,5

1 ugentlig tømning og fremsendelse af posten

385,00

2,5

AFTALER OG KONTRAKTER
Forlænget kredit

+ rente pr. år

Morarente ved for sen betaling

Kompensationsgebyr sen betaling (Iht. Renteloven)

+ 10,5 %

2,0 % pr. påbegyndt måned
310,00

Rykkergebyr

1. gebyr (rykker)

100,00

2. gebyr (rykker)

100,00

GENUDBRINGNING
Anmeldte pakker

Genudbringning af anmeldt forsendelse på ordinær omdeling

60,00

1

Udlevering af anmeldt forsendelse fra andet posthus

60,00

1

160,00

1

36,00

1

IMPORTGEBYR

+ pr. efterfølgende varelinje

* Den kundespecifikke pris for en fil regnes som en procentfaktor, dvs. antallet af adresser totalt i Danmark/antallet af adresser totalt i dækningsområdet.
** Gebyret faktureres kun én gang ved 3 mdr. abonnement (Nyfødte og indrejste, Midlertidig flytning og Vedvarende flytning) og ved Alle adresser faktureres
gebyret for hver levering.
1) Priserne er inkl. 25% moms
2) Til priserne lægges 25% moms.
4) Tillægges 25% moms, hvis fakturaen indeholder momspligtige produkter
5) Prisen er ekskl. leje postboks. Den årlige pris for leje af postboks skal lægges til den samlede pris. Eksempel på samlet årlig pris: Tømning og udkørsel
1 gang ugentlig: (12 x 810 kr/md.) + 2.550 kr/år. = 12.270 kr/år. Ved fremsendelse sker det i pakke mod gældende pakkepris.
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Grundpris inkl. 1. varelinje

ALLE PRISER ER I DKK

Som hovedregel skal der betales told, moms og eventuelt andre afgifter ved indførsel af varer fra lande uden for EU.
Ved indførsel i postforsendelser har PostNord angivelsespligten over for SKAT.
Til dækning af omkostninger ved dette arbejde opkræver PostNord følgende importgebyr:

ADGANG TIL OPLYSNINGER FRA POSTNORDS MODTAGERDATABASE
De oplyste priser nedenfor, er priser for landsdækkende udtræk*
Datatype

Salgspris pr. datatype

Alle adresser, pr. udtræk

95.590,00

2

Nyfødte og indrejste, for 3 måneder

27.830,00

2

Midlertidig flytning, for 3 måneder

27.830,00

2

Vedvarende flytning, for 3 måneder

27.830,00

2

Postboks, pr. udtræk

6.160,00

2

Aflevering til boligen, pr. udtræk

6.160,00

2

735,00

2

Pr. faktura for kunder, der ikke betaler via Leverandørservice

68,00

4

Pr. faktura for kunder, der betaler via Leverandørservice

39,00

4

Opstartsgebyr **

Hedegaardsvej 88
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