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Magnpóstur 0-50 g
Miðað er við að söfnunaraðili/fyrirtæki/ einstaklingur þurfi að afhenda að lágmarki 500 stk. í einu1 til
að sendingin falli undir skilmála fyrir magnpóst.
Afsláttur frá grunnverði fyrir magnpóst byrjar að telja við 1000 stk. Sjá nánar: Verð fyrirtæki.
Öllum magnpósti skal fylgja beiðni. Ef talið magn er ekki í samræmi við beiðni er mismunur
gjaldfærður á skráða kennitölu fyrirtækis. Ef fleiri en ein beiðni fylgja með póstlögðu magni í einu þá
telst það sem fleiri en ein póstlagning, þ.e. hver beiðni jafngildir einni póstlagningu.
Þjónustu- og gæðastaðlar
Gæði þjónustunnar miðast við að lágmarki að 85%2 af bréfum sé dreift til viðtakanda fyrsta virka dag
eftir póstlagningu (D+3), ef póstlagt er fyrir síðasta skilgreinda póstlagningartíma.
Einstaka staðir á landsbyggðinni hafa að jafnaði einn virkan dag til viðbótar í flutningi milli svæða.
Afhending
Að jafnaði eru almenn bréf borin út til viðtakenda á tímabilinu 9:00 – 17:00 frá mánudegi til
föstudags. Undantekningar frá þeirri reglu eru einstaka staðir í dreifbýli þar sem borið er út þrjá daga
vikunnar.
Póstlagning
Höfuðborgarsvæðið:


Afgreiðsla Póstmiðstöðvar Póstsins



Fyrirtækjaþjónusta Póstsins.

Landsbyggðin:


Pósthús



Fyrirtækjaþjónusta Póstsins3


Síðasti skilgreindi póstlagningartími bréfa
Sjá má síðasta örugga skilatíma fyrir hvert póstnúmer á postur.is.
Fyrirtækjapósthús lokar kl. 17. Síðasti öruggi skilatími er misjafn eftir vörum, söludeild veitir
upplýsingar um það í síma 580 1000 eða á netfangið sala@postur.is.
Afhending

1

Að póstleggja í einu telst þegar Pósturinn móttekur heildarmagnið sem skal gjaldfæra í einu lagi, ekki í skömmtum yfir daginn. Heildarmagnið skal gjaldfært á
eina kennitölu/undirkennitölu eða staðgreitt við póstlagningu.
2
3

Ofangreindar kröfur miðast við mælingu á gæðum yfir þriggja mánaða tímabil.

Þar sem hún er í boði
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Magnpóstur innanlands er borinn út til viðtakenda alla virka daga að jafnaði á tímabilinu 09:00 –
17:00. Undantekningar frá þeirri reglu eru einstaka staðir í dreifbýlinu þar sem borið er út þrjá daga
vikunnar.
Skilyrði um frágang Magnpósts
Vélflokkanlegur magnpóstur:
Véflokkanlegur magnpóstur skal afhentur Póstinum í bökkum sem Pósturinn útvegar sendanda að
kostnaðarlausu. Bréfum skal vera raðað eins og neðangreind mynd sýnir:

Öll bréf skulu:


Snúa eins í bakka



Sama stærð/lögun



Vera í sama þyngdarflokki



Bréf til útlanda skulu vera aðskilin í sér bökkum frá innlendum bréfum.



Hver bakki skal einungis innihalda bréf sem tilheyra einum sendanda (ein kennitala/ein
undirkennitala)4.



Ef um mikið magn er að ræða þar sem bakkar eru settir í grindur, þá skal hver grind innihalda
sams konar póst á eina beiðni.

Leyfilegt er að þyngdarmismunur sé milli póstlagðra bréf sem eru saman í bakka, þ.e. ef þau eru
innan sama þyngdarflokks. Hver bakki skal einungis innihalda eina tegund af pósti, t.d. A eða B
magnpósti.

Handflokkanlegur magnpóstur:

4



Snúa eins í bakkanum.



Vera ófrímerkt.



Vera eins í stærð/lögun.

Undirkennitala er hluti af viðskiptamannanúmeri viðskiptavina. Viðskiptamannanúmer telst vera kennitala fyrirtækis ásamt undirkennitölum þess. Fjöldi
virkra undirkennitala án endurgjalds takmarkast við 30 undirkennitölur
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Sami sendingarmáti, A eða B póstur.



Vera í sama þyngdarflokki.



Flokkað eftir póstnúmerum.



Götuheiti skulu vera í starfsrósröð innan póstnúmera.



Vera ekki stærri en 260 x 350 x 25 mm.

Afslættir
Magnafsláttur er veittur þegar um er að ræða ákveðinn lágmarksfjölda ófrímerktra bréfa sem öll eru
eins að lögun og innan sama þyngdarflokks, árituð á nafn og öll póstlögð á sama tíma, þ.e. koma til
Póstsins í einu lagi.
Afsláttur fyrir Magnpóst er flokkaður í tvo flokka, vélflokkanlegan 0-50 g og handflokkanlegan 0-50 g.
Reiknaðir afslættir miðast við afhendingu í fyrirtækjapósthúsi Póstmiðstöðvar eða í pósthúsum utan
höfuðborgarsvæðisins.
Afslættir miðast við eftirfarandi skilyrði:
Vélflokkanleg bréf 0-50 g
-

Sendingarnar séu allar vélflokkanlegar og ófrímerktar.

Handflokkanleg bréf 0-50 g
-

Sendingarnar skulu ófrímerktar, flokkað eftir póstnúmerum og innan póstnúmera skulu
götuheiti vera í stafrófsröð.

Önnur skilyrði fyrir magnafsláttum á AM og BM eru eftirfarandi:



Að frágangur sé í samræmi við skilyrði Póstsins.



Öllum magnpósti skal fylgja rafræn verkbeiðni.



Ef talið magn er ekki í samræmi við verkbeiðni er mismunur gjaldfærður á skráða
kennitölu fyrirtækis. Ein verkbeiðnibeiðni jafngildir einni póstlagningu.



Á verkbeiðni skal fylla út þau viðskiptamannanúmer (kennitala og/eða undirkennitölur)
sem gjaldfæra skal viðkomandi sendingu á.
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Afsláttur vegna heildarviðskipta:
Viðskiptavinir í reikningsviðskiptum eiga kost á viðbótarafslætti ef samanlagt póstmagn fyrir bréf fer
yfir ákveðin mörk.
Skilyrði viðbótarafsláttar:


Póstleggja þarf að lágmarki 20.000 stk. á mánuði yfir hvert þriggja mánaða tímabil.



Afsláttur hækkar miðað við póstlagt magn.



Á eingöngu við um reikningsviðskipti.

Eftir hvert þriggja mánaðar tímabil fer fram endurskoðun/leiðrétting á reikningum til
hækkunar/lækkunar í samræmi við afhent magn á tímabilinu.
Frávik – flokkunargjald
Þegar vinna þarf við flokkun/aðgreiningu erlendra bréfa frá innlendum magnpósti og greina þann
póst niður sérstaklega skal sendandi greiða fyrir þá þjónustu aukalega.

