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1111: I anledning af julen anvender de 3 post-
centre de viste aftryk i perioden d. 1. decem-
ber -  23. december 2014. 
Det er størrelsen på konvolutterne, der er af-
gørende for, hvilket aftryk konvolutten får. 
KonvolutterKonvolutterKonvolutterKonvolutter med nedenstående d med nedenstående d med nedenstående d med nedenstående diiiimensioner mensioner mensioner mensioner 
får får får får det lange det lange det lange det lange aaaafffftryktryktryktryk.... 
Brev længere end 25Brev længere end 25Brev længere end 25Brev længere end 250 mm sorteres som C40 mm sorteres som C40 mm sorteres som C40 mm sorteres som C4----
brev brev brev brev ---- Max læng Max læng Max læng Max længde 324de 324de 324de 324 m m m mm (C4)m (C4)m (C4)m (C4)    
Brev højere end 170Brev højere end 170Brev højere end 170Brev højere end 170 mm sorteres som C4 mm sorteres som C4 mm sorteres som C4 mm sorteres som C4----
brev brev brev brev     
Brev tungere end 50 Brev tungere end 50 Brev tungere end 50 Brev tungere end 50 g sog sog sog sorrrrteres som C4teres som C4teres som C4teres 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 5Brev tykkere end 5Brev tykkere end 5Brev tykkere end 5 mm so mm so mm so mm sorrrrteres som C4teres som C4teres som C4teres som C4----brev brev brev brev 
---- Max tykkelse 8 mm (C4) Max tykkelse 8 mm (C4) Max tykkelse 8 mm (C4) Max tykkelse 8 mm (C4)    
Breve under disse mål får det korte aBreve under disse mål får det korte aBreve under disse mål får det korte aBreve under disse mål får det korte afffftryk.tryk.tryk.tryk. 
 
Adresserede og frankerede forsendelser, der 
ønsker disse aftryk, skal sendes til en af neden-
stående 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 
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