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1. Nouto- ja jakelupalvelut

Julkinen

Palveluun ei kuulu henkilölle osoitettujen kirjattujen tai
postivakuutettujen lähetysten jakelu. Näistä lähetyksistä
jaetaan saapumisilmoitus.

1.1. Soveltamisala
Tämän liitteen tuote-ehtoja sovelletaan Posti Oy:n
(Posti) Nouto- ja jakelupalvelussa (Palvelu.). Palvelu
on tarjolla yritys- ja yhteisöasiakkaille ja Palvelujen
käyttö edellyttää sopimusta Postin kanssa. Tuote-ehtojen lisäksi noudatetaan Postin ja Asiakkaan välistä
sopimusta ja kulloinkin voimassaolevia Postin yleisiä
sopimusehtoja sekä tiekuljetussopimuslakia.

Palvelun välityksellä postitettujen lähetysten lopullinen
vastuu siirtyy Postille vasta, kun lähetykset on tarkastettu Postin toimipisteessä, ellei lähetystä ole noudettaessa kuitattu tai rekisteröity yksilöidysti vastaanotetuksi.

Nämä ehdot ovat voimassa 3.10.2016 alkaen toistaiseksi.
1.1. Palvelun sisältö
Palvelussa sovitaan säännöllisestä lähetysten noudosta ja/tai jakelusta. Palveluun kuuluu Asiakkaan
käyttöön, sopimuksessa mainittu määrä kuljetusyksiköitä, jotka Posti toimittaa Asiakkaalle noutojen yhteydessä. Asiakas voi satunnaista sovittua suurempaa lähetystarvetta varten tilata erikseen lisää kuljetusyksiköitä.
Säännöllisesti lisääntynyt lähetystarve edellyttää sopimuksen muutosta. Asiakkaan on ilmoitettava Postille, jos sen lähetysmäärät muuttuvat tai niiden arvioidaan muuttuvan oleellisesti.
Asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä Palvelu voidaan
keskeyttää, keskeytyksen pituus voi olla enintään 2
kuukautta. Kirjallinen ilmoitus keskeyttämisestä tulee
tehdä Postin asiakaspalveluun vähintään 1 viikko ennen keskeytyksen aloittamista. Vähintään kuukauden
keskeytysaika hyvitetään Palvelun laskutuksessa.
Laskutuskausi on yksi kuukausi. Palvelun hinta perustuu kuljetettavien lähetysten ja käyntien määrään,
palvelun suorittamiseen käytettyyn aikaan ja kuljetusmatkaan.
1.2. Rajoitukset ja Asiakkaan erityiset vastuut
Asiakkaan on huolehdittava siitä, että Postin edustaja voi sovittuna aikana noutaa lähetettävät ja luovuttaa jaettavat lähetykset ilman odotusaikaa tai
muuta estettä. Lähetyksiä on oltava vastaanottamassa Asiakkaan edustaja, jolla on oikeus kuitata
vastaanotetuiksi kaikki Asiakkaalle osoitetut kuittausta vastaan luovutettavat lähetykset. Postilla on
oikeus periä hinnaston mukainen maksu odotusajalta
tai hukka-ajosta.
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