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1.1.1.1.    I dagene 19.-25. november 2013, vil Post Danmark Frimærker delta-
ge på frimærkeudstillingen Brasiliana 2013, i Brasilien. Her vil det viste 
stempel blive anvendt. 
    
Adresserede og frankerede forsendelser, der ønskes forsynet med dette 
stempel skal sendes til Post Danmark Frimærker, Postboks 2210, 1018 
København K, inden den 18. november 2013. 
    
2222: I dagene 5.-7. december 2013, vil Post Danmark Frimærker deltage 
på frimærkeudstillingen MonacoPhil 2013, i Monaco. Her vil det viste 
stempel blive anvendt. 
 
Adresserede og frankerede forsendelser, der ønskes forsynet med dette 
stempel skal sendes til Post Danmark Frimærker, Postboks 2210, 1018 
København K, inden den 4. december 2013. 
 
3333: I anledning af julen anvender de 3 postcentre et særligt jule-aftryk i 
deres stemplingsmaskiner. Dette sker i perioden d. 1. december -  23. 
december 2013. 
Der findes to forskellige former for aftryk og det er størrelsen på konvo-
lutterne, der er afgørende for, hvilket aftryk konvolutten får. 

 
Konvolutter med nedenstående dimensioner får Konvolutter med nedenstående dimensioner får Konvolutter med nedenstående dimensioner får Konvolutter med nedenstående dimensioner får etetetet lang lang lang langtttt a a a afffftryktryktryktryk:::: 
Brev længere end 240 mm sorteres som C4Brev længere end 240 mm sorteres som C4Brev længere end 240 mm sorteres som C4Brev længere end 240 mm sorteres som C4----brev brev brev brev ---- Max længde 340  Max længde 340  Max længde 340  Max længde 340 
mmmmmmmm (C4) (C4) (C4) (C4)    
Brev højere end 176 mm sorteres som C4Brev højere end 176 mm sorteres som C4Brev højere end 176 mm sorteres som C4Brev højere end 176 mm sorteres som C4----brev brev brev brev     
Brev tungere end 51g sorteres som C4Brev tungere end 51g sorteres som C4Brev tungere end 51g sorteres som C4Brev tungere end 51g sorteres som C4----brev brev brev brev ---- Max vægt 300g (C4) Max vægt 300g (C4) Max vægt 300g (C4) Max vægt 300g (C4)    
Brev tykkere end 6 mm sorteres som C4Brev tykkere end 6 mm sorteres som C4Brev tykkere end 6 mm sorteres som C4Brev tykkere end 6 mm sorteres som C4----brev brev brev brev ---- Max ty Max ty Max ty Max tykkkkkelse 8 mm kelse 8 mm kelse 8 mm kelse 8 mm 
(C4)(C4)(C4)(C4)    
Mindre konvolutter får et kortMindre konvolutter får et kortMindre konvolutter får et kortMindre konvolutter får et kort aftryk aftryk aftryk aftryk.... 
 
Adresserede og frankerede forsendelser, der ønsker disse aftryk skal 
sendes til en af nedenstående adresser: 
 
Københavns Postcenter 
Driftssupport – julestempel 
Bernstorffsgade 38 
0900 København C 
 
Sydjyllands Postcenter 
Driftssupport – julestempel 
Snaremosevej 65 
7007 Fredericia 
 
Østjyllands Postcenter 
Driftssupport – julestempel 
Stokagervej 10 
8245 Risskov Ø 

 


