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PRODUKTVILLKOR FÖR INTERNATIONELLA BREVTJÄNSTER FÖR
AVTALSKUNDER
1. Allmänt
1.1. Tillämpningsområde och tillämpade villkor
Dessa produktvillkor iakttas i Posti AB:s (nedan
Posti) avtalskunders internationella brevtjänster från
Finland till utlandet (Tjänster) från och med den 1
januari 2015. Tjänsterna erbjuds till företags- och
samfundskunder. Användning förutsätter avtal med
Itella. Förutom produktvillkoren iakttas avtalet mellan
Itella och Kunden och Posti AB:s gällande allmänna
avtalsvillkor (allmänna avtalsvillkor) samt
bestämmelser i Världspostföreningens (UPU)
konventioner. Posti har rätt att ändra dessa villkor på
det sätt som beskrivs i de allmänna avtalsvillkoren.
1.2. Definitioner
SDR är en särskild dragningsrätt som definierats av
Internationella valutafonden och vars värde utgörs av
olika valutor (IMF Special Drawing Right).
1.3. Utdelning av försändelser, adressklarering,
eftersändning och obeställbara försändelser
Posti levererar försändelser till utdelningsoperatören
i adressatens adressland. Utdelning av försändelser
och annan handläggning, såsom adressklarering,
eftersändning och förvaringstid varierar mellan olika
adressländer.
1.4. Obeställbara försändelser
Obeställbara internationella brevförsändelser
returneras till avsändaren, om avsändarens
adressuppgifter anges på försändelsens omslag.
Obeställbara försändelser behandlas enligt
produktvillkoren för försändelsen och allmänna
avtalsvillkor.
1.5. Kundens förpliktelser
Förutom det som står i de allmänna avtalsvillkoren
ska Kunden vid användningen av Tjänsterna följa
Postis anvisningar gällande postning eller andra
anvisningar. Kunden ansvarar för att försändelserna
är försedda med rätta och uppdaterade namn-,
adress- och betalningsanteckningar samt andra
eventuella anteckningar som Tjänsten förutsätter.
Försändelserna ska alltid förses med avsändarens
namn och adress för eventuell returnering av
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försändelsen. Returadressen ska vara i Finland förutom
när det gäller Consignment-försändelser.
Genom att binda till dessa Produktvillkor Kunden ger
rätt till underleverantörer att sortera leveranspartiet och
dess adressregister med Posti Sorteringstjänst utan ett
särskilt tillstånd. För att använda Posti Sorteringstjänst
bör tryckeriet, postnings- eller utskriftshuset som
fungerar som underleverantörer för Kunden ha ett giltigt
avtal för användning med Posti.
1.6. Remailing
Enligt Världspostkonventionen kan adresslandets
postoperatör ta ut en tilläggsavgift för försändelser, om
den tolkar att Kundens försändelser har producerats
och publicerats i adresslandet eller ett tredje land som
inte är landet där postningen skedde, eller om
avsändarens hemplats anses vara i adresslandet eller i
nämnda tredje land. Kunden är skyldig att på basis av
postoperatörens anspråk om remailing betala skillnaden
mellan portona exklusive mervärdesskatt som Kunden
betalat och utdelningspriset som postoperatören i det
adressland där utdelningen sker debiterar, med ett
pålägg på tjugo (20) procent.
1.7. Förtullning
Till försändelser som adresserats utanför EU-länderna
samt till specialområden utanför Europeiska unionens
accis- och mervärdesskatteområde och som innehåller
varor ska fogas tulldeklarationen CN22, om innehållets
värde är högst 300 SDR (cirka 350 euro). Om
innehållets värde överstiger 300 euro ska den övre
delen av CN22 och tulldeklarationen CN23 fogas till
försändelsen i så många exemplar som krävs av
adresslandet. Tulldeklarationen ska ifyllas enligt
anvisningstexten, och försändelsens innehåll, värde och
ursprungsländer ska anges detaljerat per artikel.
Anteckningarna i tulldeklarationen ska göras på
engelska, franska eller på ett av adresslandet godkänt
språk så detaljerat att en eventuell importförtullning utan
svårighet kan genomföras i adresslandet. Förtullning av
Consignment-partier genomförs som en gemensam
förtullning, varvid hela partiet förtullas med samma
tulldokument.
Kunden ska utreda Tullens gällande krav på dokument
som ska tillfogas försändelsen, uppgifter som antecknas
i tulldeklarationen eller andra myndighetskrav. Kunden
ansvarar för uppgifter som antecknas på eller hänför sig
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till försändelsen. Enligt Världspostunionens avtal
ansvarar postoperatörerna aldrig för tullförteckningar
eller myndighetsbeslut i anslutning till
tulldeklarationer.
Posti svarar för att ankommande och utgående
försändelser uppvisas för Tullen på det sätt som
Europeiska gemenskapens Råds förordning (EEG)
nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex och dess
eventuella senare förändringar förutsätter. Vid behov
kan Posti svara för eventuell export- och
importförtullning som en separat tjänst.
1.8. Uppskattade transporttider
Transporttiderna för internationella postförsändelser
är alltid uppskattningar. I enlighet med
Världspostunionens ersättningsbestämmelser
ansvarar Posti inte för dröjsmål i den internationella
trafiken.
1.9. Särskilda begränsningar
För den internationella trafiken gäller vissa
begränsningar och Kunden har ansvaret för
efterföljning av dessa. Det är förbjudet att skicka
pengar, värdepapper eller ädelmetaller per post till
många länder. Förutom postregleringen kan bland
annat nationella tull- och skattebestämmelser sätta
begränsningar. Posti har rätt att låta bli att
transportera en försändelse som bryter mot
begränsningarna. På försändelsen tillämpas också
innehållsbegränsningar enligt Postis allmänna
avtalsvillkor.
1.10. Efterföljning av landspecifika villkor
Adressländerna kan reglera innehållet i och
försändelsesätt av försändelser som anländer i
landet. Kunden ska kontrollera att det är tillåtet att
skicka försändelsens innehåll till adresslandet.
Gällande landspecifika begränsningar kan
kontrolleras vid adresslandets
handelsrepresentation. Posti publicerar kända
allmänna landspecifika förbud och begränsningar på
sin webbplats, men svarar inte för att uppgifterna är
fullständiga. Utgångspunkten är att man inte kan
skicka innehåll som inte tas med på flyget till
utlandet.
1.11. Alltid förbjudna innehåll
Förutom Postis allmänna innehållsbegränsningar
och adresslandets landspecifika begränsningar får
man inte inom den internationella posttrafiken skicka
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försändelser som innehåller berusande eller
psykotropiska ämnen, biologiska ämnen som förfars,
ämnen med smittorisk, radioaktiva ämnen eller ämnen
som definierats som farliga inom väg- eller lufttransport
eller levande djur eller insekter (undantag: bin, blodiglar,
silkeslarver och insekter för bekämpning av
skadeinsekter samt flugor av arten Drosophilidae mellan
officiellt erkända forskningsinstitut), vapen,
reproduktioner av vapen eller sprängämnen,
produktförfalskningar eller illegala produktkopior.
1.12. Betalningssätt
Gällande betalningssätt anges i prislistan. Kundens
betalningssätt kan påverka tjänsteutbudet som står till
förfogande eller priset på Tjänsten.
2. Internationella brevtjänster
2.1. Tjänstebeskrivning
Med inrikes brevtjänster kan man skicka personliga
försändelser från Finland till andra länder.
Brevhemligheten varierar i olika länder. En
brevförsändelse kan väga högst 2 kg. Försändelsernas
maximi- och minimistorlekar anges i prislistan för
företag.
2.2. Priority
2.2.1. Servicelöfte
Priority-brev som har lämnats in till Posti enligt Postis
anvisningar en vardag (mån–fre) och/eller enligt avtal
mellan kunden och Posti transporteras från Finland till
adresslandet följande vardag eller annars med första
tillgängliga förbindelse. Försändelserna transporteras till
utlandet i regel med flyg och utdelas till mottagarna i
adresslandet inom ramen för den utdelningstid som
adresslandets utdelningsoperatör fastställt.
2.2.2. Begränsningar
Förutom Postis produkt- och avtalsvillkor gäller även
adresslandets begränsningar samt
transportbegränsningar för innehållet av försändelser
som adresseras till utlandet.
2.2.3. Ersättningar
I den internationella posttrafiken ersätts inga skador på
vanliga brev. För ett bättre skydd ska man använda
antingen tjänsten Rekommendation eller Assurans.
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2.2.4. Prissättningsgrunder
Prissättningen grundar sig på antalet försändelser,
vikt, storlek, partistorlek och förhandsarbetet som
utförts av avsändaren. Betalningssättet kan påverka
prissättningsgrunderna. Prissättningsgrunder som
varierar enligt betalningssätt anges i prislistan.
2.2.5. Tillgängliga brevtjänster
Maxistorlek, Rekommendation, Assurans,
Mottagningsbevis
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att avgiftsfritt ta kontakt. Kunden ska avtala separat med
Posti om användningen av svarstjänster. Kunden
förbinder sig att betala portona för försändelser som
skickats till Kunden som Svarsförsändelser.
2.4.2. Servicelöfte
Försändelserna transporteras med samma hastighet
som Economy-brev i separata buntar eller på ett annat
sätt ihopsamlade till en leveransadress i fasta Finland
som Kunden angett i sitt avtal.
2.4.3. Begränsningar

2.3. Economy
2.3.1. Servicelöfte
Economy-brev som har lämnats in till Posti enligt
Postis anvisningar en vardag (mån–fre) och/eller
enligt avtal mellan kunden och Posti transporteras
från Finland till adresslandet senast en vecka efter
inlämningsdagen. Försändelserna transporteras till
adresslandet i regel med flyg eller landtransport och
utdelas till adressaterna i adresslandet inom den
utdelningstid som adresslandet fastställt.
2.3.2. Begränsningar
Förutom Postis produkt- och avtalsvillkor gäller även
adresslandets begränsningar samt
transportbegränsningar för innehållet av försändelser
som adresseras till utlandet.

Förutom Postis produkt- och avtalsvillkor gäller även
adresslandets begränsningar samt
transportbegränsningar för innehållet av försändelser
som adresseras till utlandet.
2.4.4. Ersättningar
I den internationella posttrafiken ersätts inga skador på
vanliga brev.
2.4.5. Prissättningsgrunder
Prissättningen grundar sig på antalet försändelser, vikt
och storlek.
2.4.6. Tilläggstjänster
Maxistorlek.

2.3.3. Ersättningar

3. Tilläggstjänster för internationella brev och andra
tjänster

I den internationella posttrafiken ersätts inga skador
på vanliga brev.

3.1. Tilläggstjänsten Maxistorlek

2.3.4. Prissättningsgrunder
Prissättningen grundar sig på antalet försändelser,
vikt, storlek, partistorlek och förhandsarbetet som
utförts av avsändaren. Betalningssättet kan påverka
gällande prissättningsgrunder. Prissättningsgrunder
som varierar enligt betalningssätt anges i prislistan.

Tilläggstjänsten Maxistorlek ska väljas, även om endast
ett av måtten på ett Priority- eller Economy-brev
överskrider storleken 400 mm x 250 mm x 30 mm.
Antingen levererar man brev av Maxistorlek fram till
adressatens utdelningsadress eller meddelar genom
ankomstavi att försändelsen kan hämtas, beroende på
utdelningsvillkoren för den operatör som utför
utdelningen.

2.3.5. Tillgängliga brevtjänster
3.2. Rekommenderat brev
Maxistorlek.
2.4. Internationell svarsförsändelse
2.4.1. Tjänstebeskrivning
Internationell svarstjänst är en brevtjänst, med vilken
Kunden kan erbjuda sina egna kunder möjligheten
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För ett Rekommenderat brev får avsändaren ett kvitto
med en specificerad försändelsekod som bevis.
Försändelserna levereras till adresslandet och utlämnas
i adresslandet enligt landspecifika villkor. I fråga om
vissa länder kan avsändaren begränsa överlämnande
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av brev så att det överlämnas endast personligen till
adressaten.
Ett internationellt rekommenderat brev kan
adresseras endast till en adressat.
3.3. Mottagningsbevis
Mottagningsbevis kan fogas till Rekommenderat brev
eller Assurerad försändelse.
Avsändaren kan begära att en rekommenderad eller
assurerad försändelse adresserat till vilket land som
helst överlämnas till adressaten eller en av
adressaten befullmäktigad person mot
mottagningsbevis. Mottagningsbeviset, av vilket
överlämningsdagen framgår, och som har
undertecknats av adressaten eller av den person
som adressaten har befullmäktigat samt av
postoperatören i adresslandet, returneras till
avsändaren med befordringshastigheten för Prioritybrev.
3.4. Assurerad försändelse
Pengar, värdepapper, ädelmetaller, ädelstenar och
andra värdeföremål som skickas via Posti ska alltid
skickas som Assurerade försändelser. Assurerad
försändelse är inte tillgänglig för alla adressländer.
Även om det är möjligt att skicka en Assurerad
försändelse till adresslandet, får försändelsen
nödvändigtvis inte innehålla pengar eller annat
innehåll som förbjuds av adresslandet.
Avsändaren av en Assurerad försändelse får ett
kvitto med en specificerad försändelsekod som
bevis. Överlämning av brev verifieras med
underskrift eller på ett annat motsvarande sätt.
Assurerade försändelser ska förpackas enligt
reglerna för internationell posttrafik.
Kunden ska kontrollera gällande förpackningsregler
och landspecifika begränsningar hos Postis
kundtjänst eller på Postis webbplats.
En försändelse kan assureras för den händelse att
den försvinner, blir stulen eller skadad till
adresslandspecifika assuransvärden, dock högst upp
till 4 000 SDR (ca 4 800 euro). Enligt
Världspostunionens avtal är det förbjudet att
överassurera en försändelse, men det är tillåtet att
assurera försändelsens innehåll bara i fråga om en
del av dess värde.
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3.5. Exprès-brev
Priority-brev med tilläggstjänsten Exprès-brev
transporteras från Finland till adresslandet följande
vardag eller helgfria lördag eller annars med första
tillgängliga förbindelse. Försändelsen delas ut i
adresslandet i en separat expressutdelning, om en
sådan är tillgänglig i adresslandet.
4. Consignment-tjänster
4.1. Tjänstebeskrivning
Med Consignment-tjänster kan man skicka
adresslandets inrikes försändelser till landet i fråga.
Tjänsten gäller för länder som omfattas av tjänsten.
Försändelserna kan vara brev,
direktmarknadsföringsförsändelser eller tidningar. I
tjänsten ingår endast utdelning i adresslandet, och om
transport av försändelsepartier till adresslandet avtalas
separat. Försändelsepartiet ska transporteras via Postis
verksamhetsställe för utlandsförsändelser och ska
levereras till adresslandets verksamhetsställe som
angetts av Posti. På försändelserna tillämpas varje
lands produktspecifika villkor. Villkoren är tillgängliga på
Postis webbplats och i kundtjänsten.
4.2. Servicelöfte
Posti ansvarar gentemot Kunden för tjänsterna enligt
adresslandets produktvillkor.
4.3. Begränsningar
Förutom allmänna landspecifika begränsningar kan
även adresslandets produktvillkor innehålla
produktspecifika begränsningar.
En samlingspostbox eller en annan adress ska anges
som returadress i adresslandet för Consignmentförsändelser.
4.4. Prissättningsgrunder
Prissättningen grundar sig på tjänstenivån för
försändelserna, antalet försändelser, vikt, partistorlek
och/eller förhandsarbetet som utförts av avsändaren.
4.5. Tilläggstjänster
Eventuellt tillgängliga tilläggstjänster bestäms enligt
adresslandets produktvillkor.
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