Prislista för RegisterDatas Kunder
– MOLNBASERAD POSTHANTERING
BAKGRUND
Ekopost erbjuder en självinstruerande och flexibel tjänst för att automatisera alla utgående
brevutskick som omgående sänker era posthanteringskostnader och frigör värdefull tid er
från allt arbete vad beträffar utskrift, kuvertering, frankering och postinlämning.
För att komma igång behöver ni endast ett konto med RegisterData´s rabatt inlagd på ert
konto. Fyll i formuläret på http://www.registerdata.eu/billiga_trycksaker/ så skapas ett
kostnadsfritt konto till er där rabatterna är inlagda och där ni kan utforska alla möjligheter.
Ni betalar endast för det ni skickar!
Så här ser priserna ut just nu:

PRISLISTA
GRUNDKOSTNAD
I grundkostnaden för en brevförsändelse ingår förbetalt Sverige-porto (B-post), ett ark (A4)
med svart-vit enkelsidig utskrift, kuvertering av första ark i kuvert (C5-kuvert dubbelfönster)
och postinlämning. Produktion sker dagligen och postinlämning görs senast dagen därpå.
Dessa priser är baserade på printfil i PDF format
Grundkostnad

7,00 kr

TILLÄGGSKOSTNADER
I kostnad för extrasida igår ett ark (A4), utskrift i svart-vit eller färg på ena sidan, porto samt
kuvertering.
A-post

1,00 kr

Utskrift i färg

0,29 kr

Extraark (svart-vit)

0,69 kr

Extrasida (färg)

0,89 kr

Dubbelsidig utskrift, tryck på baksida (svart-vit)

0,35kr

Dubbelsidig utskrift, tryck på baksida (färg)

0,45 kr

Bilaga (per bilaga)

0,39 kr

C4 kuvert**
Samkuvertering (flera försändelser till samma
mottagare)
E-faktura/EDI Svefaktura (ev. roamingavgift)

11,75 kr
0,49 kr
2,50 kr (1,50 kr)

** C4-kuvert används automatiskt istället för C5-kuvert när din försändelse innehåller sju ark eller fler,
porto ingår i priset.

TILLÄGGSKOSTNADER (UTLAND)

Utlandspost

6,75 kr

Extrasida, utland (svart-vit)

1,69 kr

Extrasida, utland (färg)

1,89 kr

ÖVRIG SUPPORT- OCH
ANPASSNINGSKOSTNADER.
För eventuella tillkommande anpassningar samt
support debiteras timarvode 975SEK/h.

Giltigt till och med 1 april 2017.
Vi förbehåller oss rätten att under avtalet justera vid leverantörers prishöjningar gällande
insatsvaror samt i de fall Ekopost tillhandahåller porto månaden efter att justera för
portoprishöjningar och rabattjusteringar från distributörer.
Samtliga angivna priser gäller exkl moms
Faktureringsavgift om 29 kr utgår på pappersfakturor under 300 kr/mån
Dessa priser är baserade på att printmaterialet levereras i PDF format.

