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Postdistribuerad
dagstidning
Särskilda distributionsvillkor
Gäller fr o m 2017-01-01
Dessa särskilda villkor gäller för kund som tecknat avtal
med Tidningstjänst AB (”TAB”) om distribution av
dagstidningar för vilka distributionsstöd enligt
presstödsförordningen (1990:524) gäller och för vilka TAB
använder bolag i PostNord-koncernen (”PostNord”) för
utförandet av distributionen.
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Försändelsen

1.1 Mått och vikt
Maximimått: Tidningen (inklusive bilagor och omslag) ska
efter eventuell vikning kunna delas ut genom ett
brevinkast med måtten 30 x 250 mm.
Minimått:

Höjd 140 mm
Bredd 90 mm

Maximivikt: 2 kg inklusive bilagor och omslag.
För tidningsexemplar med större kortsida (bredd) än 320
mm och/eller större höjd än 350 mm tillkommer ett
särskilt falsningstillägg om de lämnas in ofalsade till
PostNord.
1.2 Omslag
Tidning utan bilaga kan sändas med eller utan omslag.
Tidningstjänst och PostNord ansvarar inte för
tidningsbilagor som i samband med posthanteringen faller
ur en tidning som sänds utan omslag.
Omslag krävs när bilagan avviker från tidningens format
och är fäst utanpå tidningen eller på tidningsryggens
utsida. Undantagen är bilaga som är fäst utanpå en falsad
tabloidtidning där bilagan finns på insidan av vecket efter
falsning.

Om adressen printas direkt på tidningen måste tidningen
ha ett fritt adressfält, 25 x 100 mm, med vit/ljus bakgrund
där adressen printas.
1.5 Avvikelser
Uppfylls inte kraven i punkt 1.2, 1.3 och/eller 1.4 gäller
inte avtalade priser. I stället ska Kunden erlägga porto för
den PostNord tjänst som inlämningen uppfyller villkoren
för dvs. endera av tjänsterna 1:a-klassbrev inrikes, 1:a
klassbrev sändning inrikes.
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Före inlämning

2,1 Produktionsplanering
Tjänstens utförande regleras i särskilt kunduppdrag som
måste upprättas innan inlämning till PostNord.
2.2 Sortering, packning och buntning
Anvisningar för sortering, packning och buntning finns i
dokumentet ”Sorterings och packningsanvisningar för
Postdistribuerade dagstidningar” på postnord.se
En posttidnings inlämning ska bestå av samma
tidningstitel och samma tidningsnummer.
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Inlämning

3.1 Plats
Inlämning ska ske på brevterminal eller enligt av
kunduppdrag bestämd plats.
3.2 Tid
Inlämning ska ske senast kl. 18:00 vardag före utdelning
om inte annat överenskommits enligt kunduppdrag.

1.3 Bilagor

Överenskommelse kan göras med TAB om senare
inlämning. För senare inlämning utgår särskild avgift.
Inlämningstiden ska specificeras i kunduppdraget.

Bilagor till tidningen kan bestå av
•
Tryckta/printade bilagor av papper
•
Smärre föremål

Vid ändring av inlämningsplats samt överenskommen
inlämningstid ska kunden meddela TAB skriftligen senast
30 dagar före planerad ändring.

Bilagor får var för sig, eller tillsammans, inte väga mer än
tidningen. En tryckt del eller sektion av en tidning
betraktas inte som en bilaga och får väga mer än
huvudtidningen under förutsättning att
varje del eller sektion tydligt är försedd med
huvudtidningens titel eller logotyp på första
omslagssidan/framsidan.
1.4 Märkning
Tidningens titel, enligt utgivningsbeviset, ska tydligt anges
på första omslagssidan av varje tidningsexemplar
tillsammans med tidningens nummer och utgivningsår.
Tidningen ska vara märkt med ”Posttidning A”, fullständig
svensk avsändarbeteckning samt adressat.
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Leverans

Leverans sker normalt första vardagen efter
inlämningsdagen.
Tidning som enligt PostNords bedömning inte kan
avlämnas till mottagaren på angiven adress eller
eftersändningsadress, t.ex. på grund av att mottagaren är
okänd, får PostNord makulera. Har tidningen omslag och
därmed uppfyller definitionen av brev i postlagen ger
kunden PostNord rätt att på Kundens uppdrag makulera
försändelsen på ett för såväl avsändare och mottagare
betryggande sätt.

Om villkoren för postdistribuerad dagstidning inte uppfylls
kan befordringstiden bli förlängd. Om kunden låter någon
annan lämna in försändelser, till exempel distributör eller
tryckeri, ska kunden underrätta denne om de avtalade
inlämningsvillkoren.
Med vardag i dessa villkor avses mån-fre med undantag av
midsommar-, jul-, och nyårsafton.
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Ytterligare information

För vidare information kring postdistribuerad dagstidning
kontakta Tidningstjänst AB:
Tel: 010-436 01 96
tab.se
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