
Bring Citymails packinstruktion 

för osorterad sändning



Hela Sverige
En Osorterad sändning får innehålla försändelser till hela Sverige, utan något krav på 

uppdelning eller sortering. Försändelser med adress inom Bring Citymails 

täckningsområde (se nedan) distribueras av Bring Citymail, medan övriga försändelser 

distribueras av PostNord. Nedan postnummer gäller from. 2018-05-08.
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Maxgränser format

Bring Citymail Sweden AB åtar sig endast att 

distribuera korrekt adresserade försändelser som 

är inom angivna måttgränser.

Standardmått: 30 x 250 x 450 mm. 

Maxmått: 80 x 250 x 450 mm.

För försändelser där tjockleken överstiger 30 mm 

tillkommer en tilläggsavgift.

Med korrekt adresserade försändelser avses 

korrekt namn, gatuadress, postnummer samt 

postort.

Viktvariationen inom en osorterad sändning får 

vara max 30 gram och alla försändelser skall ha 

samma avsändare och likartat utseende.



Märkning och avsändare

Försändelserna skall vara märkta med något av följande 

alternativ: Sverige Port Payé, Sverige Porto Betalt, Kundtidning, 

Medlemstidning, Marknadstidning, Posttidning eller annan av 

Bring Citymail godkänd märkning.

Bring Citymail åtar sig endast att distribuera försändelser på vilka 

tydlig avsändare kan avläsas (avsändarnamn och adress). 

Svensk returadress ska anges. 
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Bokning av utskick

 Bokning av utskick sker via Bring Citymails Partnerwebb: https://partner.citymail.se/

 Utskick med:

Volym < 5 000 försändelser skall bokas senast kl 12.00 på inleveransdagen

Volym ≥ 5 000 försändelser skall bokas senast kl 17.00 vardagen före inleverans
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Saknar ni inloggningsuppgifter 
till 

Bring Citymails Partnerwebb?

Vänligen skicka ett mail till 
nedanstående adress så ordnar vi 

det.

produktionsspecialist.syd@bringcitymail.com

https://partner.citymail.se/


Följesedlar

 Följesedlar skickas via Bring Citymails Partnerwebb: https://partner.citymail.se/

 Följesedel skall skickas elektroniskt via Partnerwebben senast när godset lämnar kund 

alternativt framställare/postproducent samt medfölja godset
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Kontaktpersoner på Bring Citymail

Vid frågor om packning kontakta:

Göteborg/Malmö

Tel: 070-789 78 12

Tel: 070-160 27 15

produktionsspecialist.syd@bringcitymail.com

Stockholm

Tel: 070-160 23 19

Tel: 070-160 23 15

produktionsspecialist.sthlm@bringcitymail.com


