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VILLKOR FÖR ADRESSERAD BREVDISTRIBUTION 

Bring Citymail Sweden AB (org. nr. 556591-6961), 

(”Bring Citymail”) tillhandahåller denna tjänst. 

VOLYM 

Minimum 500 stycken försändelser per 

inlämningstillfälle sorterat i en sammanhängande 

postnummersekvens 

FORMAT, VIKT OCH MÅTT 

Samtliga försändelser i en sändning ska ha samma 

format (t ex C4, C5). Förekommer flera olika format 

inom samma sändning hanteras och prissätts dessa 

som separata sändningar. Inom en sändning får vikten 

mellan olika försändelser variera. Maximala vikten per 

försändelse är 2 kg. Bring Citymail åtar sig att 

distribuera försändelser med mått upp till 80*250*450 

mm (tjocklek, bredd, längd). För försändelser där 

tjockleken överstiger 30 mm tillkommer en 

tilläggsavgift. 

ADRESSERING OCH MÄRKNING 

Bring Citymail åtar sig att distribuera korrekt 

adresserade försändelser. Med detta avses; 

försändelser med korrekt och fullständigt 

personnamn/företagsnamn och postadress i enlighet 

med standarden för svenska postadresser, 

SS613401:2011. 

Försändelserna ska vara märkta med något av följande 

alternativ: Port Payé, Sverige Porto Betalt, B Sverige 

Porto Betalt, B Ekonomibrev samt av Bring eller 

PostNord annan godkänd märkning. Vidare ska tydlig 

avsändare kunna avläsas (avsändarnamn och adress) 

samt svensk returadress.  

ÖVRIG MÄRKNING 

Bring Citymail förbehåller sig rätten att påföra 

adressändrings-, postoperatörs- och/eller 

produktionsrelaterad information på försändelserna. I 

händelse av detta kommer det att ske på fördefinierade 

områden beroende av försändelsens format (t ex C4, 

C5). För ytterligare information se 

www.bring.se/villkor/villkor-post. 

INNEHÅLL 

Farligt gods 

Kunden är skyldig att tillse att försändelserna inte 

innehåller ämnen som är klassificerade och märkta 

som farliga ämnen enligt Kemikalieinspektionens 

förordning KIFS 2005:7 eller EU:s nya 

klassificeringsordning nr 1272/2008. 

 

 

 

 

Olagligt innehåll 

Försändelsernas innehåll skall följa de grundregler för 

reklam och direktmarknadsföring som är allmänt 

vedertagna i branschen.  Se Internationella 

Handelskammarens regler på www.icc.se. 

Försändelsernas innehåll får inte strida mot gällande 

lagstiftning och förordningar.  

Bring Citymail förbehåller sig rätten att inte dela ut 

försändelser som enligt Bring Citymails bedömning 

strider mot ovanstående. 

PRODUKTIONSUNDERLAG 

Kund åtar sig att översända produktionsplan som 

ligger till grund för Bring Citymails planering. Planen 

ska innehålla följande uppgifter; 

 Preliminära datum, volym- och viktuppgifter 

per sändning samt postproducent. 

BOKNING 

Sändning skall bokas enligt nedan; 

Sändningsvolym Bokas senast 

Under 10 000 

försändelser 

12:00 på 

postinlämningsdagen 

Från 10 000 – 200 000 

försändelser 

17:00 vardagen före 

postinlämningsdagen 

Över 200 000 

försändelser 

3 vardagar före 

postinlämningsdagen 

Bokning skall ske via Partnerwebben alternativt till 

något av nedanstående telefonnummer, faxnummer 

eller e-post. 

Stockholm Tel: 08-599 09 960 

Fax: 08-599 09 969 

Leverans.sthlm@bringcitymail.com 

Göteborg Tel: 031-706 38 27 

Fax: 031-706 38 02 

Leverans.gbg@bringcitymail.com 

Malmö Tel: 040-680 85 64 

Fax: 040-680 85 51 

Leverans.mlm@bringcitymail.com  
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FÖLJESEDEL 

Av Bring Citymail anvisad följesedel ska skickas 

elektroniskt via Partnerwebben alternativt mailas 

senast när godset lämnar kund eller av kund vald 

postproducent. Fysisk följesedel ska även medfölja 

godset. Följesedeln, som ligger till grund för 

fakturering, ska vara korrekt ifylld och innehålla; 

 Antal försändelser per angivna 

postnummerintervall 

 Definitivt inlämningsdatum 

 Styckevikt eller snittvikt per försändelse 

 Godsavsändare och fakturamottagare 

(alternativt kundnummer) 

 Om inlämningen är en del- eller slutleverans. 

 I de fall sändningen är uppdelad och 

producerad i grupper som vardera är 

sorterade i postnummerordning ska en 

följesedel per grupp redovisas. 

Bring Citymail accepterar att sändningar dellevereras, 

dock ej utan föregående separata överenskommelser 

med kund eller av kund vald postproducent. Det är 

dock alltid postproducentens skyldighet att hålla 

kunden informerad om förändring av postinlämning. 

UTDELNINGSOMRÅDE, 

SORTERING, AVSKILJNING, 

PACKNING OCH 

DESTINATIONSSEPARERING 

Bring Citymail distribuerar för närvarande till drygt  

60 % av Sveriges hushåll och företag. Aktuell 

sammanställning över vilka postnummer som 

utdelningsområdet omfattar samt anvisningar för 

postnummersortering, avskiljning, packning och 

destinationsseparering finns på 

www.bring.se/villkor/villkor-post i dokumentet 

”Packinstruktion adresserad brevsändning”.  

LASTBÄRARE 

Transportlådor, halvpallscontainrar och burar samt 

andra lastbärare som tillhandahålls av Bring Citymail 

ägs av Bring Citymail och får endast användas som 

bärare av brevförsändelser via transport från Kunden, 

alternativt Kundens postproducent, till Bring Citymail 

eller omvänt. 

INLÄMNINGSPLATS 

Sändning ska lämnas till Bring Citymail på något av 

nedanstående inlämningsställen:  

Stockholm Kumla Gårdsväg 21 

145 63 Norsborg 

Göteborg Ågatan 38 

431 37 Mölndal 

Malmö Tegelvägen 4 

232 54 Åkarp 

INLÄMNINGSTID 

Sändningen ska lämnas och vara Bring Citymail 

tillhanda senast 16:00 på postinlämningsdagen. Inom 

Sverige tillhandahåller Bring Citymail hämtningar av 

sändningar från kund alternativt av kund vald 

postproducent till Bring Citymails närmsta 

inlämningsställe. Prisvillkor för hämtning regleras i 

avtal mellan Bring Citymail och Kund. Tidpunkt för 

hämtning kan variera och är beroende av var Kund 

eller postproducent är lokaliserade. 

UTDELNING 

Utdelning av försändelser sker enligt ett fast 

återkommande schema. Utdelning sker normalt inom 

tre (3) helgfria vardagar efter inlämningsdagen med 

undantag för midsommar-, jul- och nyårsafton. Om 

försändelsen inte går ned i mottagarens 

postlåda/brevinkast aviseras mottagaren att 

försändelsen finns för avhämtning från Bring 

Citymails utlämningsnät.  

KUNDENS ANSVAR 

Kunden ansvarar för att försändelserna utformas, 

bokas och lämnas in till Bring Citymail i enlighet med 

bestämmelserna i dessa särskilda villkor. Avvikelser 

från villkoren kan medföra tilläggsavgifter, försenad 

distribution eller att inlämningen avvisas om 

avvikelserna enligt Bring Citymails bedömning är 

väsentliga. 

BRINGS ANSVAR 

Bring Citymails ansvar för försändelse inträder när 

Bring Citymail tar emot försändelsen och upphör då 

försändelsen lämnats ut till den angivna mottagarens 

adress. För försändelse som aviserats och avhämtas 

från Bring Citymails utlämningsnät upphör ansvaret 

vid utlämnandet av försändelsen. Bring Citymails 

ansvar upphör också när försändelsen är att anse som 

obeställbar och returnerats till avsändaren eller sänts 

till Post- och Telestyrelsen. 

AVVIKELSER 

Vid ofullständig märkning är Bring Citymail 

förhindrad att distribuera sändningen. I händelse av 

detta kommer Bring Citymail kontakta kund för beslut 

om vidare hantering. Vid ofullständig 

postnummersortering debiteras Kund sorteringstillägg 

på aktuell volym samt utdelning kan komma att för 

förskjutas. Vid avvikelser från övriga 

packinstruktioner samt bokningstid kan utdelning 

komma att förskjutas. Har Kund förfallen, ej betald 

faktura äger Bring Citymail rätten att senarelägga 

utdelningsstart fram tills utestående fordringar är 

betalda.  
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STATISTIK 

Som ett led i TNS Sifo:s bevakning av 

Reklaminvesteringarna i Sverige lämnar Bring 

Citymail i likhet med andra distributörer av ADR 

fortlöpande information om Bring Citymail ADR-

distribution till RI. Informationen innehåller uppgifter 

om portokostnader baserade på bruttopriser. Bring 

lämnar på Kundens begäran närmare information om 

vilka uppgifter som lämnas till RI.  

FORCE MAJEURE 

Varje omständighet som Bring inte kan råda över, 

såsom krig, sabotage, rekvisition, uppror, upplopp, 

eldsvåda, vattenskada, blixtnedslag, naturkatastrof, 

extrema väderförhållanden, arbetskonflikt, inbrott, 

dataintrång, myndighets åtgärd och fel, brist eller 

dröjsmål i energiförsörjningen, drivkraft, 

teleförbindelser eller i annan kommunikation samt fel 

eller brist i eller försening av leveranser från 

underleverantör som har sin grund i sådan 

omständighet som avses i denna punkt, skall anses 

utgöra grund för befrielse från ansvar om den inträffar 

inom tidsramen för dessa villkor. 

GILTIGHET 

Samtliga ovanstående villkor gäller från den 

1 januari 2017.
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