Inrikes frakt
Beställ idag – leverans imorgon.
Inrikes frakt levereras tryggt via den snabbast
möjliga rutten i Finlands mest täckande
nätverk.

Kontrollera enkelt dina
försändelser med Posti
SmartShip 24/7
Som kund får du tillgång till tjänsten Posti SmartShip,
med vilken du kan göra enkelt beställningar och följa upp
försändelserna ända fram till leverans via din webbläsare.
Tjänsten är avgiftsfri.

Klicka idag – leverans imorgon
Med Posti SmartShip kan du:
• göra en transportbeställning

•
•
•
•
•
•
•

kontrollera kvitterade fraktsedlar
beställa nödvändiga tilläggstjänster
se transporttiderna för försändelserna i hela Finland
skriva ut standardenliga transportdokument
räkna ut transportpriserna för försändelserna i förväg

Gör transportbeställningen så tidigt som möjligt på
avhämtningsdagen, senast klockan 12.00. Hela och
partiella laster beställs dagen före avhämtning.
Vid behov kan du göra beställningen per e-post på
adressen kuljetustilaus_ltl@posti.com eller per telefon
på numret 010 802 825 (mån–fre kl. 7.00–17.00). Du
kan beställa Inrikes frakt även via Unifaun, EDI-soft och
Kuljetustilaus.ﬁ.

Avhämtning av försändelser
Beställningen avhämtas hos avsändaren i första hand på
beställningsdagen och levereras till avgångsterminalen
senast klockan 16.00 när transportbeställningen har gjorts
före klockan 12.00, med undantag av vissa avlägsna
randområden.
Föraren granskar försändelsen vid mottagning och lastar
försändelsen. Avsändaren ansvarar för att försändelsen är
förpackad på ett ändamålsenligt sätt.

följa upp försändelsens gång
göra en resumé av dina försändelser med
rapporteringsverktyget

Anvisningar för
transportbeställning
Du gör transportbeställningen enklast i Posti SmartShip:
www.posti.ﬁ/smartship

Utdelning till adressaten
följande dag
Leveransen levereras till adressaten vardagar klockan
08.00–16.00. Om adressaten är en privatperson, kontaktar
vi adressaten personligen för att komma överens om
bästa möjliga leveranstid. Det är bra att reservera en extra
vardag för detta.

Tilläggstjänsterna ökar kundtillfredsställelsen
Tilläggstjänsterna som beställs på förhand erbjuder en lösning på transporter som kräver specialbehandling eller extra
ﬂexibilitet. Med grundtransporten kan du kombinera:

Transport av farliga ämnen (TFÄ)
Transport av farliga ämnen kräver specialkompetens.
Våra erfarna och utbildade yrkesförare sköter om alla
TFÄ-transporter med ändamålsenlig materiel. Alla våra
fordon och terminaler avsedda för TFÄ-transporter har
ändamålsenlig säkerhetsutrustning.

Värmetransport
Värmetransporter gör det möjligt att skicka gods och
vätskor som är köldkänsliga. Leveransen sker i ett
uppvärmt lastutrymme i varje led inom transport- och
terminalnätverket. Tjänsten är tillgänglig 15.10–15.4.

Leverans till terminal/hämtning från
terminal
Du hittar kontaktuppgifterna för den närmaste terminalen
på adressen www.posti.ﬁ/logistik. Om mottagaren hämtar
skickar vi ett meddelande då försändelsen anländer till
terminalen.

Schemalagd utdelning

postnummerspeciﬁka tidsluckor i Itella SmartShip-tjänsten
eller på adressen www.posti.ﬁ/logistik.

Utdelning till privatkunder
Vi kontaktar konsumenten för att komma överens om
bästa möjliga leveranstid. Tjänsten omfattar även ett
bekräftelsesamtal under utdelningsdagen. Leveransen sker
under arbetsdagen till adressatens hemadress.
Tjänsten förutsätter obehindrad åtkomst med
transportmaterielen till leveransadressen.

Avisering före leverans, per telefon
Tilläggstjänsten ger adressaten extra tid att förbereda sig
på att ta emot lasten. Vår förare ringer adressaten före
leverans och meddelar sin ankomsttid.

Efterkrav
Frakten och godsavgiften debiteras av adressaten med en
betalterminal när försändelsen levereras. Efterkrav är ett
snabbt sätt för din kund att betala och ett enkelt sätt för
företaget att säkerställa betalning.

Schemalagd utdelning levereras till adressaten
enligt en tidtabell som avtalats på förhand. Du hittar

Vi letar fram den bästa lösningen för dig.
Bekanta dig med tjänsten på sidan www.posti.ﬁ
Kontakta vår kundtjänst
Personlig rådgivning per e-post eller telefon.
asiakaspalvelu_ltl@posti.com
Tfn: 010 802 820
Mån–fre 7.00–17.00
www.posti.ﬁ/logistik

