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Postdistribuerad Dagstidning
Postdistribuerad Dagstidning är den säkra kanalen till dina läsare och
prenumeranter. Din tidning når mottagare över hela Sverige samma dag eller
övernatt. Tidningen delas ut i vårt ordinarie postflöde, vilket innebär att den
distribueras samtidigt som annan viktig post.

Postdistribuerad dagstidning delas ut alla vardagar
i hela landet. Du väljer om tidningen ska delas ut
samma dag genom att lämna in på utdelningskontoret där tidningen delas ut, eller dagen efter genom att lämna in på terminal. Lämna in tidningen
sorterad och adresserad, inget minimiantal.

Kunduppdrag
För att kunna lämna in dina tidningar och få dem
postdistribuerade behöver du fylla i ett kunduppdrag tillsammans med Tidningstjänst AB (TAB).
Kunduppdraget innehåller bland annat information om postdistribuerade volymer, inlämningsställen och inlämningstider. Kunduppdraget ska
uppdateras minst en gång per år eller vid förändringar i uppdraget.

Bilagor
Bilagor till tidningen kan bestå av tryckta bilagor av
papper eller smärre föremål. Bilagor får var för sig,
eller tillsammans, inte väga mer än tidningen.

Omslag
Tidningen kan skickas med eller utan omslag.
För tidningar som innehåller bilagor krävs dock
omslag när:
• Du har lösa bilagor med större format än tidningen.
• Bilagan består av/innehåller ett föremål.
• När en bilaga är fäst utanpå tidningen, eller i
tidningsryggen, och har ett eget format.
• Om tidningen genom falsning har ett mindre
format än bilagan.

Inlämning
Inlämning kan ske på våra brevterminaler samt på
det utdelningskontor där utdelning ska ske .
Förteckning över våra brevterminaler hittar du på
postnord.se/faktablad. För inlämning på utdelningskontor kontakta TAB.

Mått och vikt
Minimimått
140 x 90 mm

* Tidningar som är
längre än 350 mm
och/eller bredare
än 320 mm ska
vara falsade vid
inlämning, annars
tillkommer en extra avgift/tidning.

Märkning
Ange mottagarens och avsändarens namn och
postadress direkt på tidningen eller på omslaget.
Alla tidningar i en sändning ska ha samma svenska
avsändare.
Märk tidningen/omslaget med beteckningen ”A
POSTTIDNING”. Tidningens titel ska synas tydligt
på första omslagssidan tillsammans med uppgifter
om tidningens nummer och utgivningssår.
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Maximimått
Tidning (inklusive bilagor och omslag) ska efter
eventuell vikning kunna delas ut genom ett brevinkast med måtten 30 x 250 mm*.
Maximivikt
2 kg, inklusive bilagor och omslag.

Utdelning
Vid inlämning på brevterminal delas Postdistribuerad Dagstidning ut första helgfria vardagen efter
inlämningsdagen. Vid inlämning på utdelningskontor delas tidningen ut samma dag som inlämning.
Har mottagaren flyttat och saknar gällande eftersändning eller är okänd på den angivna adressen
makuleras tidningen av PostNord.

Villkor
Särskilda villkor för denna tjänst hittar du på tab.se.

Miljöcertifierad distribution
PostNord är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och
dessutom kan vi redovisa tjänstespecifik miljödata
till kunder som önskar det.
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