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INRIKES GODSTRANSPORTTJÄNSTER
1. Allmänt
1.1. Tillämpningsområde

försämrar Kundens ställning kan även göras utan att
beakta tidsfristen på en månad.
1.4. Definitioner

Dessa produktvillkor iakttas i Posti Ab:s (Posti)
inrikes godstransporttjänster (Tjänster). Tjänsterna
erbjuds till företags- och samfundskunder och
användning förutsätter avtal med Posti. Förutom
produktvillkoren iakttas avtalet mellan Posti och
Kunden och Posti Ab:s gällande allmänna
avtalsvillkor (allmänna avtalsvillkor) samt lagen om
vägbefordringsavtal.
1.2. Kundens skyldigheter
Utöver det som nämns i de allmänna avtalsvillkoren
svarar Kunden för att informera en mottagare eller
en avsändare, som inte är en avtalspart i detta avtal,
att agera enligt det sätt som förutsätts i detta avtal.
Kunden ska iaktta anvisningar som ges av Posti.
Kunden ska försäkra sig i Leveranstidsförfrågan att
den valda Tjänsten är möjligt för försändelsens
transportsträcka och att de valda tilläggstjänsterna är
möjliga för den valda Tjänsten. Om Kundens val står
i strid sinsemellan eller med försändelsen, har Posti
rätt att i enlighet med punkt 1.7 avvika från den
Tjänst som Kunden beställt.

Med försändelse avses ett i transportdokumentet
antecknat gods eller godsparti som en avsändare
samtidigt sänder från ett visst ställe till en mottagare på
ett annat ställe.
MPS-prissättning avser ett leveransparti med flera kollin
som skickas av samma avsändare till samma adressat
där samma produkt samt samma plattformstyp i
lastbärarna används.
Med transportdokument avses det adresskort som
förutom den styrande och identifierande egenskapen
även fungerar som faktureringsdokument.
Leveranstidsförfrågan är Postis tjänst där man kan
kontrollera för vilka områden och transportsträckor
Postis godstransporttjänster är tillgängliga samt
transportsträckans transporttid eller annan servicenivå.
Avhämtningsställe är Postis verksamhetsställe där
adressaten kan hämta försändelser. De
Avhämtningsställen som används anges i Postis
register över avhämtningsställen.
1.5. Användning av Postis lastbärare

Kunden ansvarar för att försändelserna är försedda
med korrekta och uppdaterade namn-, adress- och
betalningsanteckningar samt andra eventuella
anteckningar som Tjänsten förutsätter.
Försändelserna ska alltid förses med avsändarens
namn och adress i fasta Finland för eventuell
returnering av försändelsen.
Försändelsens mottagningsplats ska kunna nås
obehindrat.
Kunden svarar för användningen av Postis
transportdokument. Kunden är skyldig att betala ett
pris för Tjänsten enligt prislistan även efter att detta
avtal upphört, om försändelser har skickats med
Postens transportdokument som försetts med
Kundens avtalsnummer.
1.3. Ändringar
Posten har rätt att ändra dessa villkor och Tjänsterna
genom att meddela ändringen en månad innan
ändringen träder i kraft. Ändringar som inte
Posti Ab

Lastbärare som Posti äger (t.ex. postbehållare, rullpallar
och lådor) får användas endast enligt separat avtal för
Postis inrikes transporter. Lastbärarna får inte användas
i Inrikes frakt, utrikestransporter, för andra företags
transporter eller i Kundens interna verksamhet.
Kunden får avgiftsfritt tillgång till högst det avtalade
antalet av Postis lastbärare för en vecka. Lastbärarna
kan utlämnas till Kundens förfogande endast om
Kunden har returnerat de lastbärare som denne tidigare
har haft i bruk i enlighet med Postis anvisning.
Kunden ansvarar för de lastbärare som Kunden har
hämtat eller som har levererats till Kunden och för
användningen av dem.
Posti har rätt att följa upp och övervaka användningen
av lastbärare, hämta lastbärare som kunden inte har
återlämnat och fakturera Kunden för kostnader som
orsakas av avhämtningen av lastbärare som inte
återlämnats. Posti har även rätt att genomföra kontroller
i Kundens lokaler för uppföljning av användningen av
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lastbärare. Om en lastbärare skadas, försvinner eller
används i strid med avtalet har Posti rätt att debitera
kunden en ersättning som motsvarar priset för en ny
lastbärare.

tillgängliga Tjänster kan kontrolleras i leveransförfrågan
på Postis webbplats.

1.6. Inlämning av försändelser för transport

Försändelser utdelas endast vardagar (måndag–fredag)
om inte annat anges i produktvillkoren.

Kunden kan lämna försändelser till Postis
serviceställe fram till den sista angivna
inlämningstiden eller Posti kan hämta försändelserna
hos avsändaren enligt separat avtal. Avhämtning ska
alltid avtalas för lastbärare.
1.7. Innehållsbegränsningar i försändelser
Innehållsbegränsningar i försändelser fastställs i de
allmänna avtalsvillkoren, om inte annat meddelas för
produkterna. Begränsningarna kan kontrolleras hos
kundtjänsten.
1.8. Överlämning av försändelser
Försändelserna som transporteras överlämnas till en
person som anträffas på adressen.
Försändelser som hämtas i ett verksamhetsställe
överlämnas till den som ber om försändelsen med en
försändelsekod.
Försändelser som levereras till Posti paketautomat
överlämnas med en kod som skickas till ett
telefonnummer eller e-postadress eller motsvarande
som avsändaren uppgett.
En rekommenderad försändelse utlämnas endast till
adressaten eller en person som denne befullmäktigat
skriftligt.
Försändelserna överlämnas mot kvittering. I
automater motsvaras kvitteringen av inmatning av
koden.
Om försändelsen omfattar utdelning till mottagaren,
transporteras försändelsen till mottagarens
adresserade ställe om Postis fordon kan köra dit
obehindrat.
Lastbärartransporter lossas på adressatens
lastbrygga eller annat lämpligt ställe intill Postis
transportfordon.
1.9. Leveranstid och servicenivåer enligt
transportsträcka
Leveranstiden som fastställs enligt försändelsens
avsändnings- och mottagningsadress samt
Posti Ab

1.10. Utdelningsdagar

1.11. Transportdokument
Varje kolli i godsförsändelsen ska vara försett med ett
tillbörligt transportdokument som innehåller en
individuell försändelsekod. Tilläggstjänster ska
antecknas på varje transportdokument.
Försändelsetjänsterna omfattar Postis självhäftande
adresskort samt användningen av utskriftsprogrammet
Prinetti. Setadresskorten är belagda med en
tilläggsavgift. På Kundens beställning skickar Posti
transportdokument till den adress som anges i Kundens
avtal. Kunden kan på egen bekostnad använda även
andra förhandsgodkända adresskort eller
utskriftsprogram. Transportdokumentet ska alltid
innehålla Kundens avtalsnummer.
Varje kolli i godsförsändelsen ska vara försett med ett
transportdokument.
Vid utskrift av adresskort får Kunden använda samma
försändelsekod endast en gång per år.
1.12. Prissättning och betalning
Kunden kan avtala om prissättning som innehåller
avhämtning av försändelsen hos avsändaren, transport
och utdelning till adressaten eller om en prissättning
som inte innehåller avhämtning utan endast transport
och utdelning av försändelsen.
Prissättningen grundar sig på antalet försändelser och
den uppmätta vikten eller volymen, beroende på vilken
som är större. Kubikvillkoret för paket är 1 m³ = 250 kg.
Om den verkliga vikten eller volymen inte kan mätas, är
standardfaktureringsvikten 250 g.
Prissättningen av SmartPOST-paket grundar sig på
försändelsens standardiserade storlek och
destinationslandet. Storleksklasserna är S, M, L, XL.
I lastbärare baseras prissättningen på antal,
leveransparti, lastbärartyp, hämtnings- och
utdelningszoner samt de tilläggstjänster som används.
Paketens MPS-pris utgörs av försändelseavgiften och
den sammanlagda vikten av paketen i partiet. På
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kollinivå beaktas antingen volymvikt eller faktisk vikt.
MPS-partiets maxmistorlek är 10 paket

begäran är möjlig endast en gång för en och samma
försändelse.

Lastbärarnas MPS-pris utgörs av försändelsepartiets
totala antal kollin med formeln 1 x 1:a lastbärarens
pris + (n-1) x den följande lastbärarens pris.

Uppdragen kan fördröja försändelsens gång med 1–2
dagar från den ursprungliga transporttiden för
transportsträckan. Postis ansvar för den utlovade
leveranstiden upphör när försändelsen styrs om av
adressaten.

Sändningsprissättning av paket och lastbärare
(MPS) förutsätter att avsändaren meddelar Posti de
sändningsspecifika uppgifterna i ett EDImeddelande.
Det gällande bränsletillägget som anges på Postis
webbplats debiteras separat.
Posti fakturerar de Tjänster som Kunden använder i
perioder om en vecka.
Posten fakturerar de arbeten som Kunden beställt,
vilka inte ingår i Tjänsterna, enligt gällande prislista.
1.13. Försändelseuppföljning
Posti registrerar åtminstone mottagning av
försändelsen i sorteringscentralen och överlämning
eller överlämningsförsök till adressaten.
Överlämningsuppgiften kan ses i Postis system för
försändelseuppföljning följande vardag efter
utdelningsdagen.
1.14. Förvaringstid för försändelser som hämtas
Försändelser som hämtas förvaras på
verksamhetsstället två hela kalenderveckor utöver
ankomstveckan.
Lastbärare och TFÄ/ADR-försändelse förvaras i
terminalerna en hel kalendervecka utöver
ankomstveckan.
I paketautomater förvaras försändelsen i sju dagar.
1.15. Uppdrag gällande transport
Adressaten har möjlighet att ge i uppdrag att styra
försändelser som är adresserade till denne till en
annan adress än den leveransadress som anges på
försändelsen.
För en försändelse som har levererats till ett
verksamhetsställe kan avsändaren eller adressaten
som en engångsbeställning beställa en ny transport
till ett annat av Postens verksamhets- eller
avhämtningsställen. Ny transport på adressatens

Posti Ab

1.16. Returnering till avsändaren
Om försändelsen inte kan levereras av en orsak som är
oberoende av Posti, till exempel om försändelsen har
en felaktig eller bristfällig adressanteckning, adressaten
vägrar ta emot försändelsen eller om adressaten inte
hämtar försändelsen inom förvaringstiden, återsänds
försändelsen som en Undelivered shipmentförsändelse. TFÄ-försändelse returneras alltid med den
ursprungliga Tjänsten.
Transportavgiften för en returnerad försändelse
faktureras den ursprungliga betalaren. Om försändelsen
inte kan returneras till avsändaren, behandlas den som
obeställbar i enlighet med de allmänna avtalsvillkoren.
1.17. Postis rätt att avvika från en Tjänst som
Kunden beställt
Om de Tjänster som Kunden valt står i strid sinsemellan
eller med försändelsen, har Posti rätt att avvika från den
Tjänst som Kunden beställt. Posti försöker genomföra
Tjänsten på ett sätt som tryggar Kundens intressen. Vid
konflikter kan Posti ändra huvudprodukten eller
tilläggstjänsterna. Om Kundens försändelser inte
motsvarar kraven för den produkt som Kunden valt, har
Posti rätt att handlägga och fakturera för försändelsen
som en Tjänst, vars egenskaper motsvarar
egenskaperna för Kundens försändelse.
Om Kunden har valt en servicenivå som inte är möjlig
för försändelsens transportsträcka har Posti emellertid
rätt att fakturera Kunden för den servicenivå som
Kunden valt.
1.18. Skadeståndsersättningar
Postis skadeståndsskyldighet fastställs enligt lagen om
vägbefordringsavtal och de allmänna avtalsvillkoren.
Posti ersätter alltid sin Kund för transportskador.
Kunden har rätt att överföra sin rättighet till ersättning till
tredje part genom att meddela Posti skriftligt om detta i
samband med behandlingen av ersättningsärendet.
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2. Postis Inrikes godstransporttjänster

2.3. Express City

2.1. Express Morning-paket

Posten hämtar Express City-försändelser hos kunden
enligt en separat överenskommen tidsplan eller så ska
Kunden beställa Separat hämtning. Försändelserna
levereras till adressaternas adresser.

Express Morning-paket utdelas till adressaternas
adresser inom de områden och transportsträckor
som fastställs i Leveranstidsförfrågan senast följande
vardag kl. 9.00.
Tjänsten omfattar även ett andra utdelningsförsök
samma dag före klockan 17.00. Om adressaten inte
heller anträffas vid det andra utdelningsförsöket
lämnas en ankomstavi till adressaten. Försändelsen
kan hämtas på Postis verksamhetsställe. Adressaten
eller avsändaren kan beställa en avgiftsbelagd ny
utdelning för försändelsen.
Om det första utdelningsförsöket inte har gjorts inom
utlovad tid har Kunden rätt att återfå Tjänstens pris.
Tjänsten är endast tillgänglig för transportsträckor
som bekräftats i Leveranstidsförfrågan. Om Kunden
har skickat ett Express Morning-paket till en
transportsträcka där Tjänsten inte är tillgänglig
levererar Posti försändelsen som ett Express
Business Day-paket.
Tilläggstjänster: Lördagsutdelning, Betalaren någon
annan än avsändaren, Specialhantering (inte
gällande innehållet)
2.2. Express Business Day-paket
Express Business Day-försändelser levereras till
adressaternas adresser inom den tid som anges i
leveransförfrågan på de flesta transportsträckor den
första vardagen efter inlämningsdagen och i annat
fall senast den andra vardagen efter
inlämningsdagen. I regel levereras försändelserna
före kl. 14.00. I vissa postnummerområden levereras
försändelserna före kl. 17.00.
Tjänsten omfattar ett utdelningsförsök. Om
adressaten inte anträffas lämnas en ankomstavi och
försändelsen kan hämtas på Postis
verksamhetsställe. Adressaten eller avsändaren kan
även beställa en avgiftsbelagd ny utdelning för
försändelsen.
Om leveranstiden avtalas inte på förhand med
adressaten.
Tilläggstjänster: Postförskott, Betalaren någon annan
än avsändaren, Specialhantering, LQ begränsade
mängder.
Posti Ab

Tjänstens leveranstider för tjänsten hämtning och
utdelning:
• Helsingfors, Esbo och Vanda: utdelning kl. 14.00
eller kl. 17.00
• Övriga områden: utdelning före kl. 17.00
Vid Separat avhämtning som beställs senast kl. 9.00
utdelas försändelsen senast kl. 17.00.
Tjänsten omfattar ett utdelningsförsök. Om adressaten
inte anträffas lämnas en ankomstavi. Försändelsen kan
hämtas på Postis verksamhetsställe.
Express City är tillgängligt endast inom separat
fastställda områden och transportsträckor som anges i
Leveranstidsförfrågan. Om Kunden har skickat ett
Express City-paket till en transportsträcka där Tjänsten
inte är tillgänglig, levererar Posti försändelsen som ett
Express Business Day-paket.
Användningen av tjänsten förutsätter ett EDImeddelande och användning av elektronisk ankomstavi.
Försändelsens vikt ska uppges i EDI-meddelandet.
Tilläggstjänster: Betalaren någon annan än avsändaren,
Specialhantering.
2.4. Portföljpost 9 och 14
Kunden och Posti avtalar om regelbunden transport av
Portföljpost på en avtalad transportsträcka. Posti
levererar ett avtalsenligt antal portföljer och
transportdokument till Kunden. Posti hämtar
Portföljpostförsändelserna hos kunden enligt en separat
överenskommen tidsplan. Portföljposten levereras till
adressatens adress enligt avtalad servicenivå, antingen
enligt Morning- eller Express Business Dayservicenivån.
Servicenivån Portföljpost 9 omfattar även ett andra
utdelningsförsök samma dag före klockan 17.00.
Ifall försändelsen inte kan utdelas av en orsak som är
oberoende av Posti, returneras den till avsändaren som
Portföljpost.
Portföljpost 9 är endast tillgänglig för transportsträckor
som bekräftats i Leveranstidsförfrågan. Portföljpost 14
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Försändelsen kan hämtas i paketautomat på
ankomstdagen efter kl. 16.00 och på
Avhämtningsställen senast kl. 16.00.
En ankomstavi om försändelsen levereras till adressat i
enlighet med punkt 8.1.
Tilläggstjänster: Postförskott, Betalaren någon annan än
avsändaren, Specialhantering, Rekommendation, Smspåminnelse, Påminnelsebrev.

2.5. Express Flex-paket
2.7. Express Point
Posti kontaktar adressaten 1–2 vardagar från att
försändelsen mottagits och avtalar om
utdelningsdagen och ett tidsintervall för utdelning.
Om adressaten inte anträffas skickas en begäran om
att adressaten ska ta kontakt.
I de större städerna kan utdelningen ske fram till kl.
21.00. I övriga områden delas försändelserna ut före
kl. 14.00 eller före kl. 17.00. Postnummerspecifika
utdelningstider kan kontrolleras i
Leveranstidsförfrågan. Tjänsten omfattar ett
utdelningsförsök.
Om adressaten inte kan nås vid avtalad
utdelningstid, lämnas ett kort med begäran om att
adressaten ska ta kontakt. En avgiftsbelagd ny
utdelning av försändelsen kan beställas eller så kan
adressaten begära att få hämta paketet på Postis
verksamhetsställe.
Paket levereras inne i adressatens lokal, intill
ytterdörren.
En person ska kunna sköta leveransen med hjälp av
en trappkärra. I annat fall lossas försändelsen intill
Postis fordon.
Tjänsten fungerar i fasta Finland på de platser där
det finns en fast landsvägsförbindelse.
Tilläggstjänster: Postförskott, Betalaren någon annan
än avsändaren, Specialhantering.
2.6. Economy-paket
Posti levererar Economy-paket för avhämtning till
Avhämtningsställen inom den tid som anges i
Leveransförfrågan på de flesta transportsträckor den
första vardagen efter inlämningsdagen och i annat
fall senast den tredje vardagen efter
inlämningsdagen.

Posti Ab

Om användning av tjänsten avtalas separat. Posti
hämtar Express Point-försändelser hos kunden enligt en
separat överenskommen tidsplan eller Kunden levererar
försändelserna till Postis sorteringscentral senast vid
den tid som anges på Postis webbplats. Express Pointförsändelser levereras till ett Avhämtningsställe som
Kunden valt.
Försändelserna levereras för avhämtning inom den tid
som anges i leveransförfrågan på de vanligaste
transportsträckorna senast kl. 16.00, förutom i
paketautomater efter kl. 16.00.
Ankomstavi skickas på ankomstdagen till adressaten
per sms och e-post om e-postadress har uppgetts.
Express Point-försändelserna ska lastas i lastbärare
separat från övriga försändelser och i enlighet med
Postis anvisningar.
Express Point är tillgänglig endast inom separat
fastställda områden och transportsträckor som anges i
Leveranstidsförfrågan. Om Kunden har skickat ett
Express Point-paket till en transportsträcka där Tjänsten
inte är tillgänglig, levererar Posti försändelsen enligt
servicelöftet för Economy-paket.
Användningen av tjänsten förutsätter ett EDImeddelande och användning av elektronisk ankomstavi.
I EDI-meddelandet ska mottagarens
mobiltelefonnummer alltid uppges. Det rekommenderas
även att adressatens e-postadress uppges.
Tilläggstjänster: Postförskott, Betalaren någon annan än
avsändaren.
2.8. SmartPOST
Posti levererar SmartPOST-paket för avhämtning till
paketautomater som uppges av avsändare eller annat
Avhämtningsställe inom den tid som anges i
Leveransförfrågan på de flesta transportsträckor den
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första vardagen efter inlämningsdagen och i annat
fall senast den tredje vardagen efter
inlämningsdagen.
Ankomstavin skickas till adressaten den dag då
försändelsen anländer per sms. För försändelser
som levererats till Postis paketautomater skickas
utöver ankomstavin även en påminnelse per sms,
om försändelse inte hämtas inom fyra dagar.
Försändelsen kan hämtas i paketautomat på
ankomstdagen efter kl. 16.00 och på
Avhämtningsställen senast kl. 16.00.
Paket som inte skickas eller tas emot via en
paketautomat kan inte lämnas in för transport som
en SmartPOST-produkt.
Kunden kan endast lämna in enstaka försändelser i
en paketautomat. I annat fall hämtar Posti
SmartPOST-försändelserna hos Kunden enligt
separat avtal eller så lämnar Kunden försändelserna
i Postis verksamhetsställe.
Användning av tjänsten förutsätter EDI-meddelande.
I EDI-meddelandet ska mottagarens
mobiltelefonnummer alltid uppges.
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2.11. Customer return-paket (Kundretur)
Posten levererar försändelse på Kundens bekostnad till
dennes returadress. Returen levereras med en tjänst
som fastställs enligt försändelsens dimensioner om
Kunden inte har avtalat att samtliga returer ska
levereras som Customer Return-paket med uppföljning.
Båda tjänsterna omfattar på begäran ett kvitto över att
försändelsen lämnats in för transport som ges till
returneraren.
2.12. Kundreturförsändelse, utan uppföljning
En kundreturförsändelse med en vikt på högst 2 kg kan
lämnas i en brevlåda eller ett verksamhetsställe för
transport. Försändelserna levereras inom tre vardagar
till verksamhetsstället enligt Kundens postnummer för
avhämtning.
Inga tilläggstjänster
2.13. Customer return-paket, med uppföljning
Customer return-paket levereras till Kunden inom 1–3
dagar.

Tilläggstjänster: Postförskott, Multipaketsändning,
Betalaren någon annan än avsändaren,
Specialhantering, LQ begränsade mängder.

Tilläggstjänster: Specialhantering.

2.9. Kurirtjänst

3.1. Allmänt

Posti levererar Kundens försändelse direkt från
avsändaren till adressaten. Kurirtjänsten är tillgänglig
endast inom separat fastställda områden och
transportsträckor som fås hos Postis kundtjänst.

Försändelser vars vikt eller mått överskrider
maximivikten eller maximimåtten för paket transporteras
i lastbärare. Lastbärartransporter lossas på lastbrygga
eller annat lämpligt ställe intill Postis transportfordon.

Prissättningen baserar sig på den tid som går åt för
att utföra tjänsten och vid behov användningen av
medhjälpare. Minimitidsdebiteringen för tjänsten är
30 minuter.

Lastbärarna som används vid lastbärartransporter
utgörs av rullpallar och lastpallar.

2.10. Undelivered shipment-paket (Returneras till
avsändaren)
Försändelser som inte kan levereras till adressaten
av orsaker som är oberoende av Posti returneras till
avsändaren. Försändelsens befordringstid är 1–3
vardagar beroende på transportsträcka.
Oavhämtade försändelser returneras efter
förvaringstiden.
Posten debiterar Kunden transportavgiften för
returtransporten av försändelsen samt avgifter för
eventuella tilläggstjänster.
Posti Ab

3. Inrikes lastbärartransporttjänster

Försändelserna måste kunna hanteras med pumpkärra
eller truck.
De enskilda försändelserna som hör till en lastbärare
ska fästas med spännband och/eller krympfilm.
3.2. Express City-lastbärare
Express City är en transporttjänst för samma dag.
Tjänsten går att få i områden som preciseras i
Leveranstidsförfrågan. Lastbärarna hämtas enligt en
tidpunkt som avtalats med Kunden och delas ut till
adressaterna samma vardag före kl. 17.00.
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Tjänsten omfattar ett utdelningsförsök. Om
adressaten inte anträffas lämnas ett kort med
begäran om att adressaten ska ta kontakt. En ny
avgiftsbelagd utdelning kan beställas för
försändelsen.

Om adressaten inte kan nås på adressen, lämnas ett
kort med begäran om att adressaten ska ta kontakt. En
ny avgiftsbelagd utdelning kan beställas för
försändelsen. Lastbärare får inte begäras för
avhämtning på Postis Avhämtningsställen.

Användning av tjänsten förutsätter att ett EDImeddelande skickas.

Tilläggstjänster: Postförskott, Betalaren någon annan än
avsändaren.

Tilläggstjänster: Betalaren någon annan än
avsändaren.

3.5. Express Flex-lastbärare

3.3. Express Morning-lastbärare
Inrikes Express Morning-lastbärare hämtas hos
avsändaren vid avtalad tidpunkt. Lastbärarana
transporteras till adressaternas adresser inom de
områden och transportsträckor som fastställs i
Leveranstidsförfrågan senast följande vardag kl.
9.00.
Tjänsten omfattar även ett andra utdelningsförsök
samma dag före klockan 17.00. Om adressaten inte
heller anträffas vid det andra utdelningsförsöket
lämnas ett kort med begäran om att adressaten ska
ta kontakt. En ny avgiftsbelagd utdelning kan
beställas för försändelsen på det telefonnummer
som anges på kortet.
Om det första utdelningsförsöket inte har gjorts inom
utlovad tid har Kunden rätt att återfå Tjänstens pris.
Tjänsten är endast tillgänglig för transportsträckor
som bekräftats i Leveranstidsförfrågan. Om Kunden
har skickat en Express Morning-lastbärare till en
transportsträcka där Tjänsten inte är tillgänglig
levererar Posti försändelsen i enlighet med
servicenivån för Express Business Day-lastbärare.
Tilläggstjänster: Betalaren någon annan än
avsändaren.
3.4. Express Business Day-lastbärare
Express Business Day-lastbärare hämtas hos
avsändaren vid avtalad tidpunkt. På de vanligaste
transportsträckorna levereras lastbärarna till
adressaten följande vardag. På de längsta
transportsträckorna är leveranstiden två vardagar. I
regel levereras försändelserna före kl. 14.00. I vissa
postnummerområden levereras försändelserna före
kl. 17.00. I Leveranstidsförfrågan anges exakta
leveranstider för olika områden och
transportsträckor.

Express Flex-lastbärare hämtas hos avsändaren före kl.
17.00 eller vid en separat avtalad tid.
Posti kontaktar adressaten 1–2 vardagar från att
försändelsen mottagits och avtalar om utdelningsdagen
och ett tidsintervall för utdelning. Om adressaten inte
anträffas skickas en begäran om att adressaten ska ta
kontakt.
I de större städerna kan utdelningen ske fram till kl.
21.00. I övriga områden delas försändelserna ut före kl.
14.00 eller före kl. 17.00. Postnummerspecifika
utdelningstider kan kontrolleras i Leveranstidsförfrågan.
Tjänsten omfattar ett utdelningsförsök.
Om adressaten inte kan nås vid avtalad utdelningstid,
lämnas ett kort med begäran om att adressaten ska ta
kontakt. En ny avgiftsbelagd utdelning kan beställas för
försändelsen.
I tjänsten ingår lossning av försändelsen från
lastbäraren och utdelning till adressatens lägenhet, intill
ytterdörren.
Begränsningar
• Maximivikten för en enskild förpackning i
lastbäraren kan dock vara högst 120 kg vid
hemtransport för att den ska föras ända in. Kollin
som väger över 120 kg lossas på en av adressaten
anvisad plats intill Postis fordon.
• Kunden ansvarar för att adressaten har skyddat
golven tillräckligt.
Tjänsten fungerar i fasta Finland på de platser där det
finns en fast landsvägsförbindelse.
Tilläggstjänster: Postförskott, Betalaren någon annan än
avsändaren, Apparatinstallation, Uppackning från
förpackning, Transport till återvinning.

Tjänsten omfattar ett utdelningsförsök.
Posti Ab
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3.6. Undelivered shipment-lastbärare (Returneras
till avsändaren-lastbärare)
Den ursprungliga avsändaren betalar
transportavgiften för den returnerade
lastbärartransporten samt eventuella avgifter för
tilläggstjänster. Obeställbara lastbärare returneras till
den ursprungliga avsändaren som Undelivered
shipment-lastbärare.
Försändelsen returneras i enlighet med
avsändaruppgifterna på adresskortet, om
• det inte under förvaringstiden beställs en ny
avgiftsbelagd utdelning för försändelsen
• försändelsen har en felaktig/bristfällig adress
• adressaten vägrar att ta emot försändelsen
Försändelserna sänds tillbaka till den ursprungliga
avsändaren inom 1–3 vardagar.
3.7. Customer return-lastbärare
(Kundreturlastbärare)
Försändelser som väger över 35 kg och som
prissätts som lastbärare hämtas på beställning av
den betalande Kunden inom de områden som anges
i Leveranstidsförfrågan.
Ett färdigt utskrivet Customer return-adresskort,
Postis ursprungliga adresskort eller Customer returnsetkort kan användas som adresskort.
Försändelserna skickas tillbaka till adressaten inom
1–3 vardagar.
4. Transporttjänster för farliga ämnen
4.1. Allmänt
Transport av farliga ämnen ska alltid avtalas separat
och Kunden ska få Postis godkännande för
transporten i förväg. Posti har rätt att inte
transportera farliga ämnen.
Avsändaren ansvarar för att ämnena och föremålen
är rätt klassificerade och att förpackningarna,
märkningarna och transportdokumenten motsvarar
klassificeringen i enlighet med lagstiftningen om
transport av farliga ämnen. Avsändaren ska märka
försändelser som innehåller farliga ämnen med
Postis TFÄ-tejp och lämna ett dokument med TFÄuppgifterna i två exemplar.
I transportbeställningen ska Kunden uppge UNnumret och det officiella namnet, som vid behov
Posti Ab
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kompletteras med det tekniska namnet, på ämnet eller
föremålet som klassificeras som farligt. Därtill ska
klassificeringen (klass och förpackningsgrupp eller, om
den inte har definierats, klassificeringskoden) och
volymen av det farliga ämnet anges. Motsvarande
uppgifter ska anges i lagstadgad form även i ett separat
TFÄ-dokument. TFÄ-dokumentet ska ges så, att minst
ett exemplar följer med försändelsen och chauffören har
ett annat i bilen under hela transporten.
4.2. TFÄ/ADR-försändelse och lastbärare
Farliga ämnen kan skickas med tjänsten. Posti hämtar
TFÄ/ADR-försändelse utifrån separat avtal eller en
enskild transportbeställning.
Försändelserna utdelas till adressaternas adresser
enligt servicenivån för Express Business Day.
Tjänsten omfattar ett utdelningsförsök. Om
leveranstiden avtalas inte på förhand med adressaten.
Om adressaten inte anträffas lämnas en begäran om att
adressaten ska ta kontakt. En ny, avgiftsbelagd
utdelning ska beställas för försändelsen.
Kundreturrätt gäller inte för TFÄ/ADR-produkter.
Om en TFÄ/ADR-försändelse inte kan levereras till
mottagaren av orsaker som är oberoende av Posti,
returneras den till den ursprungliga avsändaren på
dennes bekostnad som TFÄ/ADR-försändelse. Posti har
rätt att förstöra obeställbara TFÄ/ADR-försändelser och
att debitera den ursprungliga avsändaren eventuella
kostnader för förstörande.
Ett leveranspartis totala kolliantal ska anges på varje
adresskort i partiet.
Posti transporterar inte ämnen som tillhör
transportkategori 0 och 1 i frigränstabellen, och inte
heller ämnen som hör till klasserna 1 (sprängämnen,
exklusive 1.4S), 4.2 (självantändande ämnen) och 7
(radioaktiva ämnen) i TFÄ/ADR-försändelser eller
TFÄ/ADR-lastbärare. Dessa ämnen kan transporteras
inom Kurirtjänsten enligt separat avtal.
En behållare med farliga ämnen får innehålla högst 30
kg fasta ämnen och högst 30 l flytande ämnen.
Maximimängderna beräknas enligt innehållet på
följande sätt:
Tilläggstjänster: Postförskott, Betalaren någon annan än
avsändaren, Specialhantering
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5. Avhämtnings- och utdelningstjänster
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Ett avbrott på minst en månad gottgörs vid faktureringen
av Tjänsten.

5.1. Allmänt
Om användning av tjänsten avtalas separat. I
tjänsten hämtas och/eller utdelas paket- och
brevförsändelser som adresserats till en adress
enligt avtalet eller engångsbeställningen enligt den
avtalade tidtabellen.
5.2. Begränsningar och Kundens särskilda
ansvar
Kunden ska se till att Postis representant vid
överenskommen tid kan hämta de försändelser som
ska sändas och överlämna de försändelser som ska
utdelas utan väntetid eller annat hinder.
Försändelserna ska tas emot av Kundens
representant som har rätt att kvittera mottagningen
av alla försändelser som adresserats till Kunden och
som ska överlämnas mot kvittering. Posti har rätt att
debitera ett belopp enligt gällande prislista för
väntetiden eller den onödiga körningen.
Tjänsten omfattar inte utdelning av rekommenderade
eller assurerade försändelser som adresserats till en
person. En ankomstavi delas ut för dessa
försändelser.
Det slutliga ansvaret för försändelser som skickats
genom tjänsten övergår till Posti först när
försändelserna kontrolleras på Postis
verksamhetsställe, om inte försändelsen har
kvitterats vid hämtning eller registrerats som
mottagen på ett specificerat sätt.
5.3. Avhämtnings- och utdelningstjänst
I tjänsten avtalas regelbunden avhämtning och/eller
utdelning av försändelser. Tjänsten omfattar ett i
avtalet nämnt antal lastbärare till Kundens
förfogande. Posti levererar lastbärarna till Kunden i
samband med avhämtning. För slumpmässiga större
sändningsbehov kan Kunden separat beställa fler
lastbärare.
Ett sändningsbehov som ökat regelbundet förutsätter
en ändring av avtalet. Kunden ska meddela Posti om
försändelsevolymerna ändras eller förväntas ändras
väsentligt.
På kundens skriftliga begäran kan Tjänsten avbrytas
utan uppsägning i högst två månader. Skriftligt
meddelande om avbrottet ska lämnas till Postis
kundtjänst senast en vecka innan avbrottet börjar.
Posti Ab

Faktureringsperioden är en månad. Priset för tjänsten
baserar sig på antalet försändelser som ska
transporteras, den tid som går åt för att utföra tjänsten
och transportavståndet.
5.4. Separat avhämtning och utdelning
I tjänsten avtalas avhämtning och/eller utdelning av
enskilda försändelser. Tjänsten omfattar ett i avtalet
nämnt antal lastbärare till Kundens förfogande. Posti
levererar lastbärarna till Kunden i samband med
avhämtning.
6. Tilläggstjänster
Högst fyra tilläggstjänster kan anslutas till
försändelserna.
De produktspecifika alternativen för tilläggstjänster
nämns separat i samband med beskrivningen av varje
enskild produkt. Produktspecifika begränsningar
tillämpas vid anslutandet av tilläggstjänster.
6.1. Postförskott
Försändelsen överlämnas till adressaten mot en avgift
som definieras av Kunden. Posti betalar avgiften på
Kundens konto i en bank som är verksam i Finland inom
2–4 vardagar (mån–fre) efter betalningen. Posti
ansvarar inte för den tid som går åt för gireringen mellan
bankerna. Kunden ansvarar för att kontonumret och
referensuppgifterna har angetts kompletta, felfria och
enligt SEPA-standarder i Postförskottuppdraget. Arbete
för utredning av felaktiga eller bristfälliga konto- och
referensuppgifter faktureras avsändaren. Debitering av
annat arbete enligt tilläggstjänsten.
Den högsta summan för Postförskott är 8 400 euro.
Meddelanden förmedlas inte i betalningsrörelsen.
Posti har rätt att återdebitera postförskottsbeloppet om
postförskottet har betalats med kreditkort och det
företag som beviljat kreditkortet annullerar eller
återdebiterar betalningen i enlighet med sina villkor på
grund av exempelvis en invändning som köparen gjort
om betalningen.
6.2. Betalaren någon annan än avsändaren
Med tilläggstjänsten Betalaren någon annan än
avsändaren faktureras försändelsen av Kunden, även
om någon annan skickar försändelsen. Tilläggstjänsten
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förutsätter att kunden skickar ett EDI-meddelande till
Posti.
6.3. Specialhantering
Försändelser med tilläggstjänsten Specialhantering
hanteras inte maskinellt. Försändelsens storlek eller
innehåll kan kräva specialhantering.
Posti har rätt att specialhantera försändelsen om
försändelsens dimensioner överstiger maximimåtten
för paket. Kunden ska alltid välja en tilläggstjänst för
försändelser som ska specialhanteras på grund av
innehållet. Posti tar inte hänsyn till märkningar om
ömtåligt innehåll på fabriksförpackningen.
Försändelser som ska specialhanteras på grund av
innehållet kan inte transporteras med flyg, varvid den
transporttid som anges i Leveranstidsförfrågan
förlängs med en dag.
Trots tilläggstjänsten svarar Kunden i enlighet med
de allmänna avtalsvillkoren för riktig och tillräcklig
förpackning av innehållet.
6.4. Rekommendation
En rekommenderad försändelse överlämnas endast
till adressaten eller till en person som adressaten har
befullmäktigat. Vid överlämningen kontrolleras
adressatens identitet och eventuell fullmakt.
6.5. Lördagsutdelning
Ett paket som skickas på en fredag utdelas till
adressaten helgfria lördagar före kl. 14.00 på de
områden och transportsträckor som anges i
Leveranstidsförfrågan. Om adressaten inte anträffas
görs ett andra utdelningsförsök följande vardag före
kl. 09.00. Adressatens telefonnummer ska antecknas
på försändelsens adresskort.
6.6. Apparatinstallation
Apparatinstallation kan endast anslutas till Express
Flex-lastbärare.
Installationstjänsten är tillgänglig på begränsade
områden som fås hos Postis kundtjänst.
Installationerna utförs vardagar kl. 9.00–21.00.
Apparatinstallation omfattar transport av apparaten
till installationsplatsen, installation så att den är klar
att tas i bruk och bortförande av emballageavfallet till
behörig återvinning.

Posti Ab
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6.7. Uppackning
Vid leveransen av försändelsen packas försändelsen
upp från fabriksförpackningen och förpackningsavfallet
förs bort till behörig återvinning. Tilläggstjänsten kan
endast anslutas till Express Flex-lastbärare.
6.8. Transport till återvinning
I samband med leverans av försändelsen tar Posten en
gammal produkt som motsvarar den nya produkten av
kunden för behörig återvinning eller förstörelse. En
transport till återvinning kan beställas per en ny produkt.
Principerna och begränsningarna är följande:
• Apparaten ska vara fri för transport, urkopplad från
alla fästen, kopplingar och anslutningar.
• Avhämtningsstället ska kunna nås obehindrat
• Kunden ska se till att adressaten skyddar golvet
tillräckligt väl
Tjänstens pris omfattar transport till behörig återvinning
samt förstörelseavgiften.
Tilläggstjänsten kan endast anslutas till Express Flexlastbärare.
6.9. LQ begränsade mängder
Tjänsten LQ Begränsad mängd är en tilläggstjänst för
TFÄ-transporter som möjliggör transport av farliga
ämnen i begränsade mängder inom ramen för lagen om
transport av farliga ämnen (TFÄ) när bruttomassan
meddelas.
När tilläggstjänsten används meddelar kunden via ett
EDI-meddelande LQ-bruttomassan och antalet kollin
samt skriver ut samma uppgifter på adresskorten
Begränsningar i tjänsten
• Användning av tjänsten förutsätter en utredning
och godkännande av Postis säkerhetsrådgivare.
• LQ Begränsad mängd förutsätter ett EDImeddelande och ett utskrivet adresskort.
6.10. Sms-påminnelse
Adressaten till en försändelse skickas en påminnelse
per sms om försändelsen inte har avhämtats inom åtta
(8) dagar efter ankomsten.
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Adressatens mobiltelefonnummer och koderna för
tilläggstjänst, elektronisk ankomstavi och smspåminnelse är obligatoriska i EDI-meddelandet.
Införande av tjänsten förutsätter användning av
elektronisk ankomstavi.
6.11. Påminnelsebrev (iPost)
Adressaten till en försändelse skickas ett
påminnelsebrev om försändelsen inte har avhämtats
inom åtta (8) dagar efter ankomsten.
Koderna för tilläggstjänst, elektronisk ankomstavi
och påminnelsebrev (iPost) är obligatoriska i EDImeddelandet.
Införande av tjänsten förutsätter användning av
elektronisk ankomstavi. iPost-påminnelsen levereras
endast för försändelser som har adresserats till
hemadressen som inte ska styras vidare till ett
avhämtningsställe som adressaten har valt i Postens
styrningstjänst.
7. Mervärdestransporttjänster
Mervärdestransporttjänsterna omfattar
Mervärdestransport paket och Mervärdestransport
lastbärare samt de tilläggstjänster som kan anslutas
till dessa, Exakt utdelning och Hyllsorteringstjänst.
7.1. Hyllsorteringstjänst
Det avtalas separat med Kunden om det detaljerade
innehållet i Hyllsorteringstjänsten. Tilläggstjänsten
kan omfatta:
•
•
•
•
•

transport inomhus
uppackning
sortering i hyllor
bortförsel av förpackningsmaterial
tilläggsbeställning

Tilläggstjänsten kan inledas tidigast två veckor efter
att avtalet ingåtts.
7.2. Exaktortsutdelning
Försändelserna levereras inom den tid som anges i
Leveransförfrågan på de flesta transportsträckor den
första vardagen efter inlämningsdagen och i annat
fall senast den tredje vardagen efter
inlämningsdagen.
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Tjänsten omfattar ett utdelningsförsök. Om adressaten
inte anträffas, lämnas en ankomstavi för
paketförsändelser och ett kort med begäran om att
adressaten ska ta kontakt för lastbärarförsändelser. En
paketförsändelse kan hämtas på Postis
verksamhetsställe eller så kan adressaten eller
avsändaren beställa en avgiftsbelagd ny utdelning för
försändelsen. En ny avgiftsbelagd utdelning kan
beställas för lastbärarförsändelser.
Tjänsten omfattar utdelning av försändelsen till en
separat fastställd plats, våning, arbetsrum eller
liknande. Posti överenskommer i förväg med
adressaten om det exakta leveransstället för
försändelsen samt leveranstiden med två timmars
noggrannhet.
Lastbäraren lossas alltid vid utdelning. En
paketförsändelse lossas om detta anges på
adresskortet. Posti ser till att förpackningsavfallet från
den uppackade försändelsen förs bort.
Försändelsen lossas från lastbäraren på en plats.
Försändelsens tyngsta kolli avgör vart försändelsen
lossas på följande sätt:
• Kolli som väger under 35 kg packas upp från
lastbäraren och levereras till angiven plats.
• Kollin som väger 35–85 kg flyttas med hjälpmedel
(trappkärra) till en plats som kan nås obehindrat
med hjälpmedlet.
• Kollin som väger mer än 85 kg uppackas från
lastbäraren genom att den skjuts till en plats intill
lastbäraren, om detta är möjligt.
Paketförsändelser ska kunna transporteras av en
person med trappkärra.
8. Elektronisk dataöverföring vid användning av
Postis godstransporttjänster
Kunden kan avtala om elektronisk dataöverföring, där
Kunden överför uppgifter om försändelserna till Posti
elektroniskt (EDI-anslutning).
EDI-uppgifterna ska sändas till Posti tidigast två (2)
veckor före avhämtning och senast före
avhämtningstransporten börjar.
Kunden ska lämna nödvändiga uppgifter enligt Postis
anvisning.
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8.1. Ankomstavi
Användningen av Elektronisk ankomstavi förutsätter
användning av EDI-meddelande.
Elektronisk ankomstavi kan inte anslutas till
försändelser adresserade till Åland eller till
försändelser som adresserats till gatuadresser.
För en ankommande försändelse skickas en
avgiftsfri ankomstavi till försändelsens adressat per
sms eller iPost, beroende på innehållet i EDImeddelandet. En kopia av ankomstavin skickas
också till adressaten per e-post, om adressatens epostadress har angetts i EDI-meddelandet.
Om en elektronisk ankomstavi inte ingår i
försändelsen, utdelas en avi om att försändelsen
ankommit för avhämtning under följande
grundutdelning eller i samband med
utdelningsförsöket.
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