Gäller fr o m 1 april 2016

Riktiga Vykort
Prova-på-kod
Ge dina kunder fria vykort i appen Riktiga Vykort!

”Prova-på-kod” gör det möjligt att skicka ett eller
flera kostnadsfria vykort i appen Riktiga Vykort.

Med vår app Ri
blir ditt foto ett ktiga Vykort
personligt vyko
rt!

Prova-på-kod:
xxxxxxxxxxx
Aktivera koden
direkt i appen via
”Registrera kod”
innan 2016-12-31
Skicka kortet nä
r du vill!

1

fritt v

ykort

Du väljer själv hur många fria vykort varje kod skall
ge. Registrera koden före sista giltighetsdatum och
skicka vykorten när du vill.
”Prova-på-koder” kan registreras i appen Riktiga
Vykort för smartphones och surfplattor med iOS,
Android eller Windows Phone.
Det finns olika sätt att få koderna levererade:
• Tryckta på visitkort
• Tryckta på kort i A7-format
• Tryckta på ett vykort i A5-format
• Som excelfil

Beställning
Du bestämmer antalet koder, antalet vykort som
varje kod skall ge, samt sista giltighetsdatum för att
registrera koden.
Minsta beställning är 200 vykort. Giltighetsdatum
för registrering av koden är max 12 månader från
beställning.

Leverans av koder
Koderna levereras enligt din beställning inom 14
dagar från att PostNord mottagit godkänt korrektur.
Efter att koderna levererats av PostNord ansvarar
du för hanteringen av levererade koder.

Kod i eget media
Om du lägger koderna på eller i eget media skall
alltid referens till PostNord och tjänsten Riktiga
Vykort finnas med.
Följande skall återfinnas i materialet:
1. Namnet på tjänsten Riktiga Vykort
2. PostNord med namn och logga
3. Riktiga Vykort-ikonen
4. Länkar till AppStore, Google play och Microsoft.
Du ansvarar för att framtaget material godkänns
av PostNord innan publicering.

Vid leverans av koder på visitkort och i A7-format
ingår en företagsanpassad framsida.

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

Format på visitkorten
Storlek:
85x55 mm
Papper:
280 gr Scandia 2000
Tryck:
4+4 färger

Allmänna villkor
För faktura- och avtalskunder gäller i övrigt
PostNords Allmänna Villkor för Näringsidkare och
andra organisationer, PAKN. Villkoren finns på
postnord.se eller kan beställas från kundservice.
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Pris
SEK. Momsfritt om inte annat anges.

Koder som omfattar antal
vykort

Pris/st

200 – 500

12,00

501 – 1 000

11,00

1 001 – 5 000

10,50

5 001 – 10 000

10,00

10 001 – 20 000

9,00

20 001 –

8,00

Typ av leverans*

Pris/st **

Visitkort

1,20

A7

1,60

Vykort i A5

2,80

Excel-fil

Kostnadsfritt

*

På visitkort och A7 ingår kostnadsfri företagsanpassad
baksida och på vykort i A5 ingår kostnadsfri bild och
personalisering av hälsning. Kunden ansvarar för layout.
** Moms och frakt tillkommer på alla leveranser utom på
Excelfil.
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