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1. Indledning 
Det er nogle avancerede beregninger der ligger til grund for priserne og ydelserne i  Connect, hvilket har 
affødt dette dokument. Du er velkommen til at kontakte os for yderlige forklaringer, men det er vores 
forventning at vi med dette dokument gør det så gennemskueligt som muligt. Bemærk at varenumrene, i 
første kolonne af prisoversigten, også vil fremgå af din faktura, som derved er lettere at gennemgå ved 
modtagelse.  

2. Beskrivelse af brev-varianterne 
Connects printer applikation. er kendetegnet ved at du blot installerer en printer applikation, på samme vis 
som du installerer en ny printer. Forskellen er blot, at i stedet for at hente dit print ude ved din lokale printer, 
så bliver dine data leveret til Strålfors, som databehandler, printer, kuverterer og distribuerer dit brev.  

Når du bestiller din forsendelse, kan du vælge primær og sekundær forsendelseskanalvalg. Dvs. om du 
ønsker at din forsendelse skal sendes som et fysisk brev eller om du ønsker at første valg er digitalt, via e-
Boks, og hvis det ikke er muligt, som fysisk brev.  Ved e-Boks som primære kanal vil Strålfors Connect ved 
modtagelse af forsendelsen vurdere, om brevet kan blive sendt til slutbrugeren via  e-Boks. En digital 
forsendelse afhænger af om det ud fra brevets tekst er muligt at ’høste’ et CPR nummer, hvorefter der 
kontrolleres om brugeren er tilmeldt e-Boks. Hvis disse datainformationer ikke kan høstes og/eller 
slutbrugeren ikke er tilmeldt e-Boks sendes brevet som fysisk post. 

1. Standardbreve 
Du kan vælge at levere forsendelser til Connect Standardbreve ved: 

 Strålfors Connect printer applikation, direkte som printervalg fra din PC eller 
 System til system datalevering eller 
 Hotfolder 

Når du vælger print via printerapplikationen, giver systemet mulighed for individuelle oprettelser af 
brevkombinationer eller din administrator har mulighed for at sætte brevskabeloner op. Skabelonerne kan 
opsættes med foruddefinerede valg for brugerne. Om valgene skal være fastlåste eller ej, er beslutninger der 
bliver taget hos den enkelte myndighedsadministrator og kan ikke ændres hos Strålfors. 

En alternativ måde at aflevere forsendelser til standardbrev flowet er via jeres systemer. Her er det typisk en 
systemejer eller tekniker, som opsætter processer for dataoverførsel af forsendelser, der enten kan være 
faste kørsler eller ad hoc kørsler.  

Et Standardbrev printes altid på standard hvidt papir og kuverteres i en standard hvid rudekuvert.  

For Standardbreve har du følgende valgmuligheder: 
 Kanalvalg 
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o primært e-Boks og derefter fysiske breve 
o alene fysiske breve 

 postal distribution  
o A-post 
o B-post 
o C-post/ ’billigst på dagen’  
o A-post Rekommanderet 
o A-post Rekommanderet med Modtagerbevis 
o A-post Forkyndelsesbreve 

 Produktionsforhold 
o Standard hvidt papir 
o Sort/hvid print 
o Farve print  
o Print i A4 format 
o Print som simplex  
o Print som duplex  
o Standard neutral kuvert format C5 eller C4 – ved over 8 sider kun C4 kuvert mulig 
o Vedhæftning af elektroniske bilag fra eget bilagsbibliotek eller URL bibliotek 

2. Volumenbreve 
Volumenbreve er også kendt som masseforsendelser. For at sende Volumenbreve skal du have minimum 
10.000 stk. ensartede forsendelser til fysisk post. Når du har min. 10.000 ensartede fysiske forsendelser, har 
du mulighed for at opnå en lavere produktionspris og endvidere få del i Post Danmarks rabatter ved at sende 
som A-, B- eller C-post. Filen skal sendes til Strålfors Connect med en særlig navneangivelse, som tildeles af 
Strålfors ved godkendelsesprocessen på en brevspecifikation. 

For at opnå portorabat er der nogle krav der skal være opfyldt, udover at forsendelserne skal være 
ensartede. F.eks. skal Post Danmark vide at forsendelsen kommer. Derfor skal der laves en produktionsplan 
og Strålfors skal fremsende varslinger til Post Danmark på baggrund af produktionsplanen. Såfremt der via 
varsling, korrekt volumenangivelse og korrekt postal indlevering opnås portorabat hos Post Danmark får din 
Myndighed del i rabatten. Den modregnes på den månedlige faktura.  

For C-post gælder det endvidere at hvis partiet afviger med +/-10% på varslet volumen så kan Strålfors 
opkræve jeres myndighed kr. 0,25 pr. forsendelse, som afviger.  

Når du laver Volumenbreve, forudsætter det:  
 Oprettelse af en brevspecifikation 
 Oprettelse af produktionsplan for de ønskede postale indleveringsdatoer 
 Levering af produktionsfiler med unik navne angivelse tildelt af Strålfors. 
 Min volumen på 10.000 stk. fysiske forsendelser pr. parti, for at kunne opnå Volumenbrev 

produktionspris 

Når du laver Volumenbreve, kan du vælge: 
 Kanalvalg 

o primært e-Boks og derefter fysiske breve 
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o alene fysiske breve 
 postal distribution  

o A-post 
o B-post 
o C-post/’Billigst på dagen’ 
o A-post Rekommanderet eller A-post Rekommanderet med Modtagerbevis 
o A-post Forkyndelsesbreve 

 

 Produktionsforhold 
o Standard hvidt papir 
o Specialpapir, som forinden skal lægges på lager hos Strålfors   
o Sort/hvid print 
o Farveprint  
o Print i A4 format 
o Print i A3 format 
o Print  til kant i A4 eller A3 formatet 
o Print som simplex  
o Print som duplex  
o Falsning af papir, f.eks. A3 format til A4 
o Hæftning af papir sider i et brev hæftes sammen inden kuvertering 
o Standard neutral kuvert format C5 eller C4 – ved over 8 sider kun C4 kuvert mulig 
o Specialkuvert, som forinden skal lægges på lager hos Strålfors  
o Vedhæftning af elektroniske bilag fra eget bilagsbibliotek eller URL bibliotek 
o Vedlægge fysiske bilag, som forinden er lagt på lager hos Strålfors.

 

3. Specialbreve 
Specialbreve betyder, at du f.eks. ønsker at printe på fortrykt brevpapir, i et anderledes format eller bruge en 
fortrykt kuvert. Der er ikke noget krav om en minimum volumen, men da vi har brug for at vide hvor meget vi 
skal have på lager af disse specielt bestilte varer, har vi brug for en plan for forsendelserne. Derudover skal 
vi have en brevspecifikation, som fortæller os hvad vi skal printe på, hvad vi skal vedlægge, hvad vi skal 
kuvertere i – hvilke forsendelsesform du ønsker og hvornår vi skal indlevere til post. Specialbreve kræver lidt 
forarbejde, både fra din og vores side, men når den først er på plads, er det ikke anderledes at bruge den 
end Standardbrevene. Du kan vælge DIN brevspecifikation fra printerapplikationen og sende et enkelt brev 
ad gangen – eller du kan vælge at sende mange breve via udtræk fra et af dine fagsystemer. Hvis du vælger 
at sende over 3.000 ensartet breve ad gangen, kan du opnå C-post rabatter – dog forudsætter det (også 
her) at de er rettidigt anmeldt via en produktionsplan. 

Når du laver Specialbreve, kan du vælge: 
 Kanalvalg 

o primært e-Boks og derefter fysiske breve 
o alene fysiske breve 

 postal distribution  



o A-post 
o B-post 
o C-post/ ’Billigst på dagen’ 
o A-post Rekommanderet eller A-post Rekommanderet med Modtagerbevis 
o A-post Forkyndelsesbreve 
o Mange til én forsendelse – hvor en fil til print og kuvertering sendes til én samlet adresse 

angivet af bruger 
 Produktionsforhold 

o Standard hvidt papir 
o Specialpapir, som forinden skal lægges på lager hos Strålfors 
o Sort/hvid print 
o Farveprint  
o Print i A4 format. 
o Print i A3 format. 
o Print  til kant i A4 eller A3 formatet. 
o Print som simplex. 
o Print som duplex. 
o Falsning af papir, f.eks. A3 format til A4. 
o Hæftning af papir sider i et brev hæftes sammen inden kuvertering. 
o Standard neutral kuvert format C5 eller C4 – ved over 8 sider kun C4 kuvert mulig. 
o Specialkuvert, som forinden skal lægges på lager hos Strålfors. 
o Vedhæftning af elektroniske bilag fra eget bilagsbibliotek eller URL bibliotek. 
o Vedlægge fysiske bilag, som forinden lægges på lager hos Strålfors.

3. Beskrivelse af ydelserne 

1. Kuverter/kuvertering 
Som udgangspunkt kuverterer vi i hvide standardkuverter med stor rude.  Det er enten en C5, C4 eller maxi 

 En C5 kan indeholde op til 8 sider 
 En C4 kan indeholde op til 45 sider 
 En maxi kan indeholde op til 390 sider 

Det er muligt at bruge egne kuverter, med f.eks. fortrykt logo og/eller afsender adresse, når der bestilles 
enten Special- eller Volumenbreve. Ved egne kuverter forstås at du enten bestiller dem i gennem os eller 
leverer et passende oplag i god tid før produktionen på begyndes. Et passende oplag svarer til 2 måneders 
produktion, plus 15 %, og ’i god tid’ vil sige minimum fem arbejdsdage før produktionsstart. 

Ved bestilling af egne kuverter med f.eks. logo eller andet budskab skal kuverternes rudeplacering og –
størrelse fortsat følge standardkuverternes layout da høstområde for adresser fortsat skal overholdes ved 
f.eks. Specialbreve. 

2. Ilæg (bilag) i kuverteringen 
For Special- og Volumenbreve er det muligt at lagerføre og benytte op til to fortrykte ilæg (bilag). Disse skal 
være påført et Strålfors tildelt varenummer og godkendes for produktion, hvis de ikke er bestilt gennem 
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Strålfors. Vær opmærksom på, at den mere økonomiske vej kan være at lægge bilag i datastrømmen og 
derved printe dem sammen med brevene. Kontakt Strålfors hvis du vil høre mere om denne mulighed. 

3. Manuelle pakninger 
Ved pakning i maxikuverter (over 45 sider) vil der være et tillæg for manuel håndtering. 

4. Ved bestilling af fortrykte kuverter gennem Strålfors 
I prislisten finder du en stykpris ved brug af fortrykte kuverter, denne pris forudsætter at du bestiller minimum 
5.000 stk. ad gangen og lægger dem på lager hos os. Du skal regne med at vi skal have en trykklar pdf 
senest 3 uger før produktionsstart. Alt efter oplagets størrelse kan det dog variere. 

Da grafiske varer bliver afregnet ved modtagelse, vil der være en tilsvarende reduktion i produktionsprisen. 

Ved brug af egne kuverter skal du på beregne gebyr for administration og opbevaring jf. gældende prisliste. 

5. Print 
Print kan være simplex, som vil sige print på én side, eller duplex, som vil sige print på begge sider.  

Du kan printe på A4 eller A3, men du skal være opmærksom på at visse kombinationer af print og 
kuvertering, kræver at dit brev bliver falset. F.eks. skal en A3 falses én gang for at passe i en C4 kuvert og to 
gange for at passe i en C5 kuvert. 

Du har mulighed for at vælge sort/hvid (SH-print) eller farve. Ved ekstra ordinær høj farvemætning (>15%) 
forbeholder vi os retten til at opkræve en højere pris. 

Det er muligt at bruge eget papir, når der bestilles enten Special- eller Volumenbreve. Ved eget papir forstås 
at du enten bestiller det igennem os eller leverer et passende oplag i god tid før produktionen på begyndes. 
Et passende oplag svarer til 2 måneders produktion, plus 15 %, og ’i god tid’ vil sige minimum tre 
arbejdsdage før produktionsstart. 

6. Ved bestilling af fortrykt papir gennem Strålfors 
I prislisten finder du en stykpris ved brug af fortrykt papir, denne pris forudsætter at du bestiller min. 10.000 
stk. ad gangen og lægger dem på lager hos os. Du skal regne med at vi skal have en trykklar pdf senest 3 
uger før produktionsstart. Alt efter oplagets størrelse kan det dog variere. 

Da grafiske varer bliver afregnet ved modtagelse, vil der være en tilsvarende reduktion i produktionsprisen. 

Ved brug af eget papir skal du på beregne gebyr for administration og opbevaring jf. gældende prisliste. 

7. Hastebreve 
Hvis data er os i hænde senest kl. 14 bliver det indleveret til post samme dag. Hvis du vælger at sende det 
som et ’hastebrev’, mellem kl. 14 og kl. 16, bliver det også indleveret samme dag – dog mod et ekstra gebyr. 
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8. Hæftning  
For Specialbreve kan du vælge at hæfte siderne. Ved bestilling skal det defineres nøjagtig hvor du ønsker 
hæftningen. 

9. Fals 
At false et stykke papir, vil sige at du folder det. Et A4 papir skal falses én gang for at passe i en C5 kuvert, 
hvilket er inkluderet i kuverteringsprisen – men ønsker du f.eks. en A3 side falset to gange, for at få den ned 
i en C5 kuvert, koster det ekstra. 

10. Print til kant 
At printe et dokument til kant, betyder at der ikke er en hvid margin på det endelige produkt. Der er specielle 
krav til udformning af filer der skal printes til kant. Kontakt Strålfors for at få et dokument der beskriver 
detaljerne. 

11.  >15% farvemætning 
Et farvet logo og en farvet underskrift, svarer ca. til en 15% farvemætning. Laver du bilag med store farverige 
billeder, forbeholder vi os retten til at kræve en højere pris.  

12.  Manuel håndtering for Specialbreve 
Et Specialbrev kan være SÅ specielt at det kun kan pakkes manuelt. Hvis det er tilfældet, laver vi estimater 
for hvor mange der kan pakkes pr. time og giver en pris baseret på det. 

13. Tilbagekald af forsendelse 
Connect tillader at du kan forsøge at tilbagekalde forsendelsen hele indtil postbudet er ved at lægge det i 
modtagerens postkasse. Jo tidligere du forsøger dit tilbagekald, jo større chance er der for at det lykkes. 
Resultatet og den økonomiske konsekvens af tilbagekaldet, vil fremgå af forsendelsesloggen. 

14.  Behandling af returneret brev 
Hvis du benytter den generiske afsender adresse, vil eventuel returpost ende hos Strålfors. Brevet vil blive 
registreret og destrueret – og oplysningen om at det er returneret vil fremgå af forsendelsesloggen. 

15.  Oplysning om ny adresse 
Hvis du har bedt om at modtage adresseændringer for slutmodtageren, vil denne blive registreret ved en 
eventuel returnering af forsendelsen og dette vil fremgå af forsendelsesloggen. 
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16.  Samlet levering af parti / Mange til én forsendelser 
Hvis du ønsker at et parti breve skal produceres og leveres til én adresse, skal der oprettes en Specialbrev 
ordre, hvor der også oplyses en samlet leveringsadresse. Dette kunne f.eks. være gældende for lønsedler 
eller andet som man selv ønsker at omdele. 
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4. Prisliste (v. 32) 
 

Gyldig fra Kode Navn Pris Pr. 

02-01-2015 600248 Kuvertering i standardkuvert C4 kr.        1,034 Pr. forsendelse 

02-01-2015 600249 Kuvertering i standardkuvert C5 kr.        0,817 Pr. forsendelse 

02-01-2015 600250 SH-print A4-papir simplex kr.        0,114 Pr. ark 

02-01-2015 600251 SH-print A4-papir duplex kr.        0,186 Pr. ark 

02-01-2015 600252 Farveprint A4-papir simplex kr.        0,228 Pr. ark 

02-01-2015 600253 Farveprint A4-papir duplex kr.        0,393 Pr. ark 

02-01-2015 600254 Standardbrev Tillæg for hastebrev kr.        0,310 Pr. forsendelse 

02-01-2015 600255 Volumenbrev/Specialbrev Opstart, dagligt kr.    258,381 Pr. parti 

02-01-2015 600256 
Volumenbrev/Specialbrev Opstart, dagligt. Tillæg ved specielt 
papir og/eller kuvert kr. 2.067,049 Pr. parti 

02-01-2015 600257 Volumenbrev Kuvertering i standardkuvert C4 kr.        0,724 Pr. forsendelse 

02-01-2015 600258 Volumenbrev Kuvertering i standardkuvert C5 kr.        0,465 Pr. forsendelse 

02-01-2015 600259 Volumenbrev Tillæg for fortryk på kuvert (2 + 0) kr.        0,072 Pr. forsendelse 

02-01-2015 600260 Volumenbrev Tillæg for fortryk på papir (2 + 0) kr.        0,083 Pr. ark 

02-01-2015 600261 Volumenbrev Tillæg for maskinelt ilæg 1 i C5 kr.        0,083 Pr. ark 

02-01-2015 600262 Volumenbrev Tillæg for maskinelt ilæg 2 i C5 kr.        0,165 Pr. ark 

02-01-2015 600263 Volumenbrev Tillæg for maskinelt ilæg 1 i C4 kr.        0,083 Pr. ark 

02-01-2015 600264 Volumenbrev Tillæg for maskinelt ilæg 2 i C4 kr.        0,165 Pr. ark 

02-01-2015 600265 Volumenbrev Reduktion for egen kuvert C4 kr.       -0,104 Pr. forsendelse 

02-01-2015 600266 Volumenbrev Reduktion for egen kuvert C5 kr.       -0,078 Pr. forsendelse 

02-01-2015 600267 Volumenbrev Reduktion for eget papir kr.       -0,051 Pr. ark 

02-01-2015 600269 Specialbrev SH-print A3-papir simplex kr.        0,228 Pr. ark 

02-01-2015 600270 Specialbrev SH-print A3-papir duplex kr.        0,373 Pr. ark 

02-01-2015 600271 Specialbrev Farveprint A3-papir simplex kr.        0,558 Pr. ark 

02-01-2015 600272 Specialbrev Farveprint A3-papir duplex kr.        0,889 Pr. ark 

02-01-2015 600273 Specialbrev Tillæg A4 print til kant kr.        0,104 Pr. ark 

02-01-2015 600274 Specialbrev Tillæg A4 >15% farvemætning kr.        0,104 Pr. ark 

02-01-2015 600275 Specialbrev Tillæg A4-papir 120 g bestrøget kr.        0,124 Pr. ark 

02-01-2015 600276 Specialbrev Tillæg A4 falsning kr.        0,072 Pr. ark 

02-01-2015 600277 Specialbrev Tillæg A4 hæftning kr.        0,104 Pr. ark 

02-01-2015 600278 Specialbrev Tillæg A3 print til kant kr.        0,155 Pr. ark 

02-01-2015 600279 Specialbrev Tillæg A3 >15% farvemætning kr.        0,155 Pr. ark 

02-01-2015 600280 Specialbrev Tillæg A3-papir 120 g bestrøget kr.        0,279 Pr. ark 

02-01-2015 600281 Specialbrev Tillæg A3 falsning kr.        0,072 Pr. ark 

02-01-2015 600282 Specialbrev Tillæg A3 hæftning kr.        0,104 Pr. ark 
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Gyldig fra Kode Navn Pris Pr. 

02-01-2015 600283 Specialbrev Tillæg for maskinelt ilæg 1 i C5 kr.        0,051 Pr. ark 

02-01-2015 600284 Specialbrev Tillæg for maskinelt ilæg 2 i C5 kr.        0,104 Pr. ark 

02-01-2015 600285 Specialbrev Tillæg for maskinelt ilæg 1 i C4 kr.        0,051 Pr. ark 

02-01-2015 600286 Specialbrev Tillæg for maskinelt ilæg 2 i C4 kr.        0,104 Pr. ark 

02-01-2015 600287 Specialbrev Tillæg for manuelt ilæg i C4 kr.        1,808 Pr. ark 

02-01-2015 600288 Specialbrev Timepris for manuelt ilæg i C4 kr.    361,733 Pr. time 

02-01-2015 600289 Specialbrev Reduktion for egen kuvert C4 kr.        0,104 Pr. forsendelse 

02-01-2015 600290 Specialbrev Reduktion for egen kuvert C5 kr.        0,078 Pr. forsendelse 

02-01-2015 600291 Specialbrev Reduktion for eget papir kr.        0,051 Pr. ark 

02-01-2015 600292 Tillæg for større kuvert og manuel pakning ved >45 sider kr.      26,958 Pr. forsendelse 

02-01-2015 600293 Storage of EU pallets (monthly fee). kr.    129,191 Pr. palle 

02-01-2015 600314 Overførsel af forsendelse til digital modtagerkanal kr.        0,259 Pr. forsendelse 

02-01-2015 30000001 Prioritaire 0-50 g. brev C5 Danmark kr.        7,250 Pr. forsendelse 

02-01-2015 30000002 Prioritaire 0-50 g. brev C5 Europa kr.      11,000 Pr. forsendelse 

02-01-2015 30000003 Prioritaire 0-50 g. brev C5 Øvrig udland kr.      12,050 Pr. forsendelse 

02-01-2015 30000004 Prioritaire 0-50 g. brev C4 Danmark kr.        7,800 Pr. forsendelse 

02-01-2015 30000005 Prioritaire 0-50 g. brev C4 Europa kr.      12,000 Pr. forsendelse 

02-01-2015 30000006 Prioritaire 0-50 g. brev C4 Øvrig udland kr.      13,750 Pr. forsendelse 

02-01-2015 30000007 Prioritaire 50-100 g. brev C4/C5 Danmark kr.      14,700 Pr. forsendelse 

02-01-2015 30000008 Prioritaire 50-100 g. brev C4/C5 Europa kr.      22,000 Pr. forsendelse 

02-01-2015 30000009 Prioritaire 50-100 g. brev C4/C5 Øvrig udland kr.      26,500 Pr. forsendelse 

02-01-2015 30000010 Prioritaire 100-250 g. brev C4/C5 Danmark kr.      21,900 Pr. forsendelse 

02-01-2015 30000011 Prioritaire 100-250 g. brev C4/C5 Europa kr.      28,000 Pr. forsendelse 

02-01-2015 30000012 Prioritaire 100-250 g. brev C4/C5 Øvrig udland kr.      44,000 Pr. forsendelse 

02-01-2015 30000013 Prioritaire 250-500 g. brev C4/C5 Danmark kr.      28,000 Pr. forsendelse 

02-01-2015 30000014 Prioritaire 250-500 g. brev C4/C5 Europa kr.      42,000 Pr. forsendelse 

02-01-2015 30000015 Prioritaire 250-500 g. brev C4/C5 Øvrig udland kr.      61,000 Pr. forsendelse 

02-01-2015 30000016 Prioritaire 500-1000 g. brev C4/C5 Danmark kr.      32,750 Pr. forsendelse 

02-01-2015 30000017 Prioritaire 500-1000 g. brev C4/C5 Europa kr.      60,000 Pr. forsendelse 

02-01-2015 30000018 Prioritaire 500-1000 g. brev C4/C5 Øvrig udland kr.      88,000 Pr. forsendelse 

02-01-2015 30000019 Prioritaire 1000-2000 g. brev C4/C5 Danmark kr.      43,750 Pr. forsendelse 

02-01-2015 30000020 Prioritaire 1000-2000 g. brev C4/C5 Europa kr.      81,000 Pr. forsendelse 

02-01-2015 30000021 Prioritaire 1000-2000 g. brev C4/C5 Øvrig udland kr.    140,000 Pr. forsendelse 

02-01-2015 30000022 Economique 0-50 g. brev C5 Danmark kr.        5,550 Pr. forsendelse 

02-01-2015 30000023 Economique 0-50 g. brev C5 Europa kr.      10,200 Pr. forsendelse 

02-01-2015 30000024 Economique 0-50 g. brev C5 Øvrig udland kr.      11,450 Pr. forsendelse 

02-01-2015 30000025 Economique 0-50 g. brev C4 Danmark kr.        5,950 Pr. forsendelse 

02-01-2015 30000026 Economique 0-50 g. brev C4 Europa kr.      11,100 Pr. forsendelse 
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02-01-2015 30000027 Economique 0-50 g. brev C4 Øvrig udland kr.      12,650 Pr. forsendelse 

02-01-2015 30000028 Economique 50-100 g. brev C4/C5 Danmark kr.      12,300 Pr. forsendelse 

02-01-2015 30000029 Economique 50-100 g. brev C4/C5 Europa kr.      20,000 Pr. forsendelse 

02-01-2015 30000030 Economique 50-100 g. brev C4/C5 Øvrig udland kr.      25,250 Pr. forsendelse 

02-01-2015 30000031 Economique 100-250 g. brev C4/C5 Danmark kr.      19,600 Pr. forsendelse 

02-01-2015 30000032 Economique 100-250 g. brev C4/C5 Europa kr.      27,000 Pr. forsendelse 

02-01-2015 30000033 Economique 100-250 g. brev C4/C5 Øvrig udland kr.      40,000 Pr. forsendelse 

02-01-2015 30000034 Economique 250-500 g. brev C4/C5 Danmark kr.      25,250 Pr. forsendelse 

02-01-2015 30000035 Economique 250-500 g. brev C4/C5 Europa kr.      38,000 Pr. forsendelse 

02-01-2015 30000036 Economique 250-500 g. brev C4/C5 Øvrig udland kr.      54,000 Pr. forsendelse 

02-01-2015 30000037 Economique 500-1000 g. brev C4/C5 Danmark kr.      28,500 Pr. forsendelse 

02-01-2015 30000038 Economique 500-1000 g. brev C4/C5 Europa kr.      53,000 Pr. forsendelse 

02-01-2015 30000039 Economique 500-1000 g. brev C4/C5 Øvrig udland kr.      78,000 Pr. forsendelse 

02-01-2015 30000040 Economique 1000-2000 g. brev C4/C5 Danmark kr.      37,750 Pr. forsendelse 

02-01-2015 30000041 Economique 1000-2000 g. brev C4/C5 Europa kr.      72,000 Pr. forsendelse 

02-01-2015 30000042 Economique 1000-2000 g. brev C4/C5 Øvrig udland kr.    125,000 Pr. forsendelse 

02-01-2015 30000043 Bulk mail 0-50 g. brev C5 3000-9999 kr.        4,750 Pr. forsendelse 

02-01-2015 30000044 Bulk mail 0-50 g. brev C5 10.000-99999 kr.        4,550 Pr. forsendelse 

02-01-2015 30000045 Bulk mail 0-50 g. brev C5 100.000-499.999 kr.        4,350 Pr. forsendelse 

02-01-2015 30000046 Bulk mail 0-50 g. brev C4 3000-9999 kr.        5,600 Pr. forsendelse 

02-01-2015 30000047 Bulk mail 0-50 g. brev C4 10.000-99999 kr.        5,450 Pr. forsendelse 

02-01-2015 30000048 Bulk mail 0-50 g. brev C4 100.000-499.999 kr.        5,250 Pr. forsendelse 

02-01-2015 30000049 Bulk mail 50-100 g. brev C4/C5 3000-9999 kr.        7,300 Pr. forsendelse 

02-01-2015 30000050 Bulk mail 50-100 g. brev C4/C5 10.000-99999 kr.        7,100 Pr. forsendelse 

02-01-2015 30000051 Bulk mail 50-100 g. brev C4/C5 100.000-499.999 kr.        6,900 Pr. forsendelse 

02-01-2015 30000052 Bulk mail 100-250 g. brev C4/C5 3000-9999 kr.      10,450 Pr. forsendelse 

02-01-2015 30000053 Bulk mail 100-250 g. brev C4/C510.000-99999 kr.      10,250 Pr. forsendelse 

02-01-2015 30000054 Bulk mail 100-250 g. brev C4/C5 100.000-499.999 kr.      10,050 Pr. forsendelse 

02-01-2015 30000055 Bulk mail 250-500 g. brev C4/C5 3000-9999 kr.      14,500 Pr. forsendelse 

02-01-2015 30000056 Bulk mail 250-500 g. brev C4/C5 10.000-99999 kr.      14,200 Pr. forsendelse 

02-01-2015 30000057 Bulk mail 250-500 g. brev C4/C5 100.000-499.999 kr.      13,950 Pr. forsendelse 

02-01-2015 30000058 Bulk mail 500-1000 g. brev C4/C5 3000-9999 kr.      19,050 Pr. forsendelse 

02-01-2015 30000059 Bulk mail 500-1000 g. brev C4/C5 10.000-99999 kr.      18,600 Pr. forsendelse 

02-01-2015 30000060 Bulk mail 500-1000 g. brev C4/C5 100.000-499.999 kr.      17,950 Pr. forsendelse 

02-01-2015 30000061 
Bulk mail Forsendelser, der ligger udenfor +/- 10 % af 
produktionsplan kr.           0,250 Pr. forsendelse 

02-01-2015 30000062 Rekommanderet forsendelse kr.        80,100 Pr. forsendelse 

02-01-2015 30000063 Forkyndelsesbrev kr.        74,000 Pr. forsendelse 

02-01-2015 30000064 Rekommanderet forsendelse med modtagerbevis kr.      107,000 Pr. forsendelse 
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02-01-2015 30000065 Bulk mail 500-1000 g. brev C4/C5 500.000 og derover kr.      17,550 Pr. forsendelse 

02-01-2015 30000066 Bulk mail 250-500 g. brev C4/C5 500.000 og derover kr.      13,650 Pr. forsendelse 

02-01-2015 30000067 Bulk mail 100-250 g. brev C4/C5 500.000 og derover kr.        9,700 Pr. forsendelse 

02-01-2015 30000068 Bulk mail 50-100 g. brev C4/C5 500.000 og derover kr.        6,700 Pr. forsendelse 

02-01-2015 30000069 Bulk mail 0-50 g. brev C4 500.000 og derover kr.        5,050 Pr. forsendelse 

02-01-2015 30000070 Bulk mail 0-50 g. brev C5 500.000 og derover kr.        4,100 Pr. forsendelse 

02-01-2015 30606100 Juniorkonsulent kr.    620,114 Pr. Time 

02-01-2015 30606101 Konsulent kr.    826,819 Pr. Time 

02-01-2015 30606102 Seniorkonsulent kr. 1.033,524 Pr. Time 

02-01-2015 30606103 Chefkonsulent kr. 1.240,230 Pr. Time 

02-01-2015 30604100 Tibagkaldelse i modtagefase kr.    511,594 Pr. forsendelse 

02-01-2015 30604101 Tibagekaldelse i produktionsfase kr.    511,594 Pr. forsendelse 

02-01-2015 30604102 Tibagekaldelse i distributionsfase kr.    511,594 Pr. forsendelse 

02-01-2015 30604200 Behandling af returneret brev kr.        3,617 Pr. forsendelse 

02-01-2015 30604201 Oplysning om ny adresse for slutmodtager ved adresseændring kr.    149,861 Pr. forsendelse 

02-01-2015 30604300 
Samlet levering af parti til anden adresse ( betales minimum for 
100 stk. ) kr.        0,775 Pr. forsendelse 

02-01-2015 30604401 Administration og bestilling af materiale kr.    418,577 Pr. bestilling 

02-01-2015 600248 Kuvertering i standardkuvert C4 kr.        1,034 Pr. forsendelse 

5. Ordforklaringer 
 

o A4 format: 210 mm x 297 mm 
o A3 format: 297 mm x 420 mm 
o A-post Forkyndelsesbreve. En postforkyndelse svarer stort set til en afleveringsattest, men 

kan kun benyttes af offentlige retsinstanser eller private godkendte klage- og ankenævn. 
Brevet forsøges afleveret 2 gange og returneres hvis aflevering ikke lykkes. 

o A-post Rekommanderet eller A-post Rekommanderet med Modtagerbevis. Hvis det er 
vigtigt for dig, at have bevis for at Post Danmark faktisk har udleveret dit brev, kan du vælge 
rekommanderet forsendelser. Hvis du vælger almindelig rekommanderet, vil du i loggen 
kunne se, hvem der har skrevet under på modtagelsen på adressen. Hvis du vælger ’med 
modtagerbevis’ får du et fysisk dokument retur til dokumentation for modtagelsen. 

o Bestrøget papir, 120 g. kraftigt, blankt papir 
o ’Billigst på dagen’ – er et Connect koncept, som betyder: Hvis det passer ind i et C-post 

parti, på den pågældende dag, bliver det indleveret som C-post med omdeling i løbet af fire 
dage – hvis ikke, så bliver det indleveret som B-post med omdeling i løbet af tre dage. 

o Bulk mail=Erhvervspost = C-post er til omdeling senest fire hverdage efter indleveringen. 
Der er mulighed for at opnå store rabatter, men der er også store krav til produktionen, 
herunder at indleveringen skal være varslet og ensartet. 
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o C4 kuvert:  229 mm x 324 mm 
o C5 kuvert:  162 mm x 229 mm  
o Duplex: print på både for- og bagside 
o Economique=økonomibreve=B-post er til omdeling senest tre hverdage efter indlevering.  
o Fals vil sige at ’folde’ et dokument, f.eks. et A3 ark kan falses til A4 og derved sendes i en 

C4 kuvert. 
o Fysiske bilag refererer til fortrykte bilag, som lagerføres hos Strålfors. 
o Mange til én forsendelse – er et Connect koncept, som betyder at du bestiller et antal 

breve, som bliver printet og kuverteret hos os, hvorefter vi leverer dem samlet til én adresse. 
Det kan f.eks. være lønsedler, som man ønsker at uddele internt og derfor får leveret til HR-
afdelingen. Mange til én forsendelser kræver en brevspecifikation, hvor modtageradressen 
fremgår. 

o Manuel håndtering er for pakning af de forsendelser der ikke passer til maskinpakning, 
f.eks. Maxikuverter. 

o Maxikuvert: C4+, hvor der er plads til optil 390 sider. 
o Neutral kuvert: kuvert uden logo tryk 
o Prioritaire = A-post er omdeling fra dag til dag (søndag undtaget) 
o Reduktion ved speciel papir og – kuvert, da du betaler separat for produktion af speciel 

papir og –kuvert er der en reduktion i produktionsprisen. 
o SH-print står for sort/hvid print  
o Standard hvidt papir Er altid 80 grams papir, uden huller. 
o Standard kuvert er en hvid rudekuvert.  
o Simplex: Print på én side 
o Specialpapir refererer til alt andet end hvidt standard 80 g. papir. Hvis du ønsker at bruge 

specialpapir, skal dette lagerføres hos Strålfors. 
o Specialkuvert refererer til alt andet end løsningens standard hvide kuvert med stor rude. 

Hvis du ønsker at bruge Specialkuvert, skal dette lagerføres hos Strålfors. 
o Vedhæftning af elektroniske bilag fra eget bilagsbibliotek eller URL bibliotek: Dette er 

en mulighed hvorved du kan vedhæfte et dokument til dit brev og lade det indgå i 
printstrømmen. 


