Decemberpost verstuur je natuurlijk
voordelig en gemakkelijk met SkyMail!
SkyMail is de postdivisie van SkyNet Worldwide Express en biedt de beste service en tarieven
voor je Decemberpost. SkyMail verzorgt het hele jaar door uitgaande post, maar biedt speciaal
voor eindejaarspost tijdelijk zeer scherpe tarieven aan:
Verzending Decemberpost binnen Nederland
Economy
0 < 50 gram
€ 0,48
Priority
0 < 20 gram
€ 0,64

Verzending
Priority
Priority
Priority
Priority

Decemberpost internationaal
0 < 20 gram
€ 0,84
20 < 30 gram
€ 1,49
30 < 40 gram
€ 1,63
40 < 50 gram
€ 1,79

Kerstkalenders, kerstpakketten.. Of wil je Decemberpost versturen welke zwaarder wegen dan
de bovengenoemde gewichten? Neem dan contact op met onze afdeling verkoop.
verkoop Dit kan door
te bellen op telefoonnummer 020-40
020
73 100 of stuur een e-mail naar sales@skynet.nl.

De voordelen van SkyMail:
SkyMail
SkyMail haalt de Decemberpost
December
gratis op.
Met SkyMail hoef je niet zelf te frankeren.

Bij SkyMail heb je het scherpste tarief.
Het aanmelden van Decemberpost
December
gaat eenvoudig en snel!
Log in op www.skynet.nl om je Decemberpost aan te melden. Nog geen klant van SkyNet? Na
aanvraag van een klantnummer
nummer via onze website ben je binnen 15 minuten klant.
Log in op www.skynet.nl > Kies My Skynet > Kies SkyMail boeken> Kies
ies de gewenste
Decemberpost
post service> Vul aantallen/gewichten in en bepaal ophaaldatum
ophaaldatu en tijd> Print de
vrachtbrief en voeg deze bij de zending.
Enkele handige tips:
Wij adviseren
viseren om de Decemberpost binnen Nederland vanaf 13
1 december met
Decemberpost NL Priority service te versturen. De overkomstduur van de Decemberpost
NL Economy is ongeveer 1 week. Na 12 december kan de overkomstduur langer zijn.
Wanneer je meer dan 500
00 stuks Decemberpost in één keer internationaal verstuurt, kan
je een speciale prijs aanvragen!
Zorg dat je relaties lang van de attentie genieten. Verstuur daarom tijdig!
Voorwaarden
- Er geldt een minimaal orderbedrag van €15,-.
- Nationale en internationale post dienen gescheiden aangeleverd te worden met elk een eigen
SkyMail vrachtbrief welke aan te maken is op onze website zoals hierboven omschreven.
- Deze Decemberpost tarieven zijn geldig t/m
t
31 december 2016.

