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Bréfapóstur innanlands
Verð fyrir bréf eru ekki virðisaukaskattskyld. Verðskráin er birt með fyrirvara um villur og breytingar

Almenn bréf 0-2000 g
Þyngd
0-50 g
51-100 g
101-250 g
251-500 g
501-1000 g
1001-2000 g

Verð
195 kr.
230 kr.
250 kr.
315 kr.
550 kr.
720 kr.

Almennum bréfum er dreift innan þriggja virkra daga eftir póstlagningu

Magnpóstur 0-50 g
Þyngd
0-50 g

Verð
140 kr.

Magnpóst skal póstleggja í Póstmiðstöð Póstsins á höfuðborgarsvæðinu, Fyrirtækjaþjónustu Póstsins þar sem
hún er í boði eða á pósthúsi fyrir utan höfuðborgarsvæðið. Lágmarksfjöldi bréfa í 0-50 g er 500 stykki. Sjá nánar
í viðskiptaskilmálum á postur.is.

Flokkunargjald – frávik
Án vsk
17,29 kr. pr stykki

Með vsk
21,44 kr. pr. stykki

Þegar vinna þarf við flokkun/aðgreiningu erlendra bréfa frá innlendum magnpósti og greina þann póst niður
sérstaklega skal sendandi greiða fyrir þá þjónustu aukalega. Sjá nánar í viðskiptaskilmálum á postur.is.

Magnafsláttur 0-50 g
Magn
500-999
1000-1999
2000-4999
5000-9999
Meira en 10000

Magnpóstur – vélflokkanlegt
0%
6%
10%
12%
14%

Magnpóstur - handflokkanlegt
0%
2%
3%
4%
5%

Magnafsláttur er veittur á almennum árituðum bréfum innanlands. Bréfin þurfa að vera öll eins að lögun, stærð
og þyngd. Afsláttur er veittur út frá fjölda póstlagðra sendinga í einu, þyngd og hvort um sé að ræða
vélflokkanlegar sendingar eða handflokkanlegar. Ef um handflokkanlegar sendingar er að ræða er einungis
veittur afsláttur séu þær flokkaðar og aðgreindar eftir póstnúmerum. Viðskiptavinir sem senda magnpóst
mánaðarlega í flokknum 0-50 g eiga kost á viðbótarafslætti.
Nánari upplýsingar veitir söludeild Póstsins á sala@postur.is eða í síma 580 1000.
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Magnafsláttur 51-2000 g
Fjöldi
250-500
501-750
751-1000
1001-2000
2001-5000
Meira en 5000

Verð
2,5%
5%
10%
15%
20%
25%

Magnafsláttur er veittur á almennum árituðum bréfum innanlands. Bréfin þurfa að vera öll eins að lögun, stærð
og þyngd. Afsláttur er veittur út frá fjölda póstlagðra sendinga í einu, þyngd og hvort um sé að ræða
vélflokkanlegar sendingar eða handflokkanlegar. Ef um handflokkanlegar sendingar er að ræða er einungis
veittur afsláttur séu þær flokkaðar og aðgreindar eftir póstnúmerum.
Viðskiptavinir sem senda 20.000 eða fleiri bréf fá viðbótarafslátt vegna heildarviðskipta yfir einn mánuð.
Afsláttarskrá fyrir viðbótarafslátt er að finna í viðskiptaskilmálum á postur.is.

Skönnun
Einstaklingar/Fjölskyldur
Geyma – árgjald
Endurunninn – árgjald

Verð m vsk.
5.700 kr.
3.900 kr.

Fyrirtæki
Geyma – 100 stykki

Verð án vsk.
4.500 kr.

Rekjanleg bréf
Afhent
viðtakanda(1)
1.400 kr.
1.600 kr.
1.840 kr.
2.120 kr.

Þyngd
0-100 g
101-500 g
501-1000 g
1001-2000 g

1.
2.
3.

Heim
Afhent á
áfkvörðunarstað (2)
1.280 kr.
1.470 kr.
1.710 kr.
1.940 kr.

Pósthús
Afhent á
pósthúsi (3)
1.040 kr.
1.200 kr.
1.380 kr.
1.590 kr.

Má eingöngu afhenda skráðum viðtakanda eða gegn skriflegu umboði hans.
Má afhenda hverjum þeim sem staddur er á póstfangi þegar afhending á sér stað við heimkeyrslu.
Má eingöngu afhenda skráðum viðtakanda eða gegn skriflegu umboði hans.

Pósturinn tryggir rekjanleg bréf fyrir 3.500 kr.

Viðbótarþjónusta
Heimsending fyrir rekjanlegt og rúmfrekt bréf
Móttökukvittun fyrir rekjanlegt bréf
Alþjóðasvarmerki
Skráningargjald

*Verð með vsk

Verð
700 kr.*
290 kr.
385 kr.
275 kr.
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Áframsendingar, pósthólf og biðpóstur
Breytt póstfang – áframsending innanlands
Tímabundin áframsending og biðpóstur - innanlands
Áframsending til útlanda
Pósthólf – árgjald

Verð
1.920 kr./3 mán.
1.200 kr./mán.
1.750 kr./mán.
14.390 kr.

Áframsending og biðpóstur gildir fyrir allan almennan bréfapóst.

Blöð og tímarit
Þyngd
0-100 g
101-250 g
251-500 g
501-1000 g

Verð
230 kr.
250 kr.
315 kr.
550 kr.

Blöð og tímarit eru skilgreind sem ritstýrt efni þar sem fram kemur titill, númer tölublaðs, árgangur blaðsins og
ábyrgðamaður dreifingarefnis.

Fjölpóstur
Þyngd
0-10 g
11-20 g
21-50 g
51-100 g
101-250 g
251-500 g
501-1000 g
Álagningargjald*
Flokkunargjald*
Brotagjald (gr.gjald)*
Seinkunargjald*
Brotagjald*

*Stjörnumerkt ber 24% vsk

Verð
14,0 kr.
19,1 kr.
28,3 kr.
38,6 kr.
77,3 kr.
105,9 kr.
142,0 kr.
0,05 kr. pr. stykki
0,15 kr pr. stykki
5.000 kr.
6.100 kr.
1,45 kr. pr. stykki

Verð fjölpósts miðast við eftirfarandi: 100 stk. eða fleiri póstlögð í einu. Sendingar séu aðgreindar
eftir póstnúmerum. Sendingar séu allar eins í lögun, allar jafn þungar og ekki stærri en 260 x 350 x 25
mm. Álagningargjald, miðað við stykkjafjölda, leggst við óflokkaðar sendingar póstlagðar eftir klukkan
15:00.
Birtingarþjónusta
Þjónusta
Birtingarþjónusta
Þjónusta
Birtingarvottunarumslag

Verð
4.200 kr.
Verð án vsk.
112 kr.

Verð með vsk.
140 kr.
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Rúmfrekt bréf
Verð
1.065 kr.

Óskráð

Hámarksstærð fyrir Rúmfrekt bréf: Lengd + ummál = 900 mm.
Mesta lengd: 600 mm.
Ekki virðisaukaskattskyld vara.

Rúmfrekt bréf er afhent af bréfbera

Stærðarmörk almenns bréfapósts
Hámarksstærð umslaga og stranga:
Innanlands:
Breidd x lengd x þykkt: 260 x 350 x20 mm
Til útlanda:
Umslag: Lengd + breidd + þykkt = 900 m
Mesta lengd: 600 mm
Strangi: Lengd + tvöfalt þvermál = 1040 mm
Mesta lengd: 900 mm

Lágmarksstærð innalands og til útlanda:
Umslag: 90 x 140 mm

Stærðarmörk fyrir vélflokkanlegan magnpóst má finna í Viðskiptaskilmálum á postur.is.
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