Tjänstebilaga till Posti Ab:s
allmänna leveransvillkor 9.2.2015

Godstransporttjänster
9.2.2015
Förvaringstiden har uppdaterats 4.4.2016

1.

Inrikes godstransporttjänster
1.1.

Postpaket

Posti levererar Postpaket för avhämtning till Postis Avhämtningsställe 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.
Avsändare kan adressera försändelsen till adressatens adress, både som självbetjäning och från den största delen av
Serviceställen också till ett valfritt Postis Avhämtningsställe. Postpaket som skickats till adressatens adress levereras för
avhämtning till ett Avhämtningsställe som bestäms enligt adressen.
En ankomstavi om försändelsen levereras till adressaten i elektroniskt format eller i grundutdelningen.
Postpaket upp till 10 kg är ett i postlagen avsett paket som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna och vars pris är
momsfritt.
Försändelsens försändelse- och mottagningssätt påverkar tillgängliga tilläggstjänster. Tilläggstjänster kan endast
fogas i en begränsad omfattning till försändelser som köpts som självbetjäning eller adresserats till ett valfritt Avhämtningsställe. Till Postpaket som skickas via serviceförsäljningen vid Postis verksamhetsställe till adressatens adress kan
fogas alla tilläggstjänster som kan kombineras med varandra. Mer information om dessa finns på Postis webbplats
och hos kundtjänsten.
Tilläggstjänster: Postförskott, Ömtåligt

1.2.

Till dörren-paket

Till dörren-paket transporteras till adressatens adress till dörren. Posti kontaktar adressaten inom 1–2 vardagar från att
försändelsen postats 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 på Postis webbplats eller
hos kundtjänsten. I tjänsten ingår 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
ett Avhämtningsställe som bestäms enligt adressen.
Paket levereras inne i adressatens lokal, intill ytterdörren.
Tjänstens tillgänglighet per postnummerområde kan kontrolleras i leveranstidsförfrågan.
Tilläggstjänster: Stor, Ömtåligt

2.

Tilläggstjänster
2.1.

Postförskott (till Postpaket)

Försändelsen överlämnas till adressaten mot en avgift som fastställs 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. Avsändaren kan debiteras för arbete
som orsakas av utredning av felaktiga eller bristfälliga konto- och referensuppgifter enligt Debitering för annat arbetepriset.
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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.
Om redovisning av postförskott fördröjs på grund av Posti, ersätter Posti för felet i tjänsten högst enligt tjänstens värde.
Detta inskränker inte konsumentens lagstadgade rättigheter.
I fråga om försändelser mellan privatpersoner kan avsändaren ge tillstånd till kontroll av ett Postpakets innehåll före
kvittering och betalning, när försändelsen hämtas från Postis verksamhetsställe. Avsändaren ska anteckna i punkten
”tilläggsuppgifter” texten ”adressaten kan kontrollera innehållet i försändelsen före betalning”. Adressaten ska nämna
möjligheten att öppna försändelsen när denne hämtar försändelsen från Postis verksamhetsställe. Om adressaten
vägrar ta emot försändelsen efter kontroll av innehållet, returneras den på den ursprungliga avsändarens bekostnad.

2.2.

Ömtåligt (till Postpaket och Till dörren-paket)

Försändelser med tilläggstjänsten Ömtåligt hanteras inte maskinellt. Trots tilläggstjänsten svarar kunden för riktig och
tillräcklig förpackning av innehållet. Posti tar inte hänsyn till märkningar om ömtåligt innehåll på fabriksförpackningen.
Försändelsen ska märkas separat med Postis beteckning för ömtåligt gods, även om tilläggstjänsten skulle ingå i den
övriga tjänsten.

2.3.

Stor (fogas till Till dörren-paket)

Försändelser ska skickas med tilläggstjänsten Stor, om en enda dimension överskrider maximimåtten 100 cm x
60 cm x 60 cm.
En stor försändelse kan vara högst 150 cm x 80 cm x 60 cm eller 300 cm x 30 cm x 30 cm och väga högst 35 kg.
I tilläggstjänsten Stor ingår också hantering som ömtåligt gods.

2.4.

Hemleverans och avhämtning

Transport/avhämtning kan beställas för försändelser som hämtas från ett serviceställe eller för frankerade försändelser.
Hemleverans beställs försändelsespecifikt och i den ingår transport av försändelse som levererats till ett serviceställe
för avhämtning till försändelsens adress eller till en annan adress som önskats av kunden. I hemleveransavgiften ingår
transport av försändelsen till en adress som önskats av kunden inom samma postnummerområde som den adress som
antecknats på försändelsen. Transport kan också beställas till en adress inom ett annat postnummerområde, och då
debiteras förutom transportavgiften också ett nytt porto.
Kvällsleveranser är möjliga i de större städerna.
I hämtningstjänsten hämtar Posti från kunden försändelser som är frankerade och försedda med de beteckningar som
Posti förutsätter. Posti har rätt att uppbära en tilläggsavgift enligt prislistan för ändring av en överenskommen hämtningstid och -plats eller för extra hämtningar.
Assurerade försändelser frambefordras eller hämtas endast om tjänsten utförs med bil.
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3.

Tjänsternas gemensamma egenskaper
3.1.

Vikt och mått

Maximistorlekar och vikter anges i prislistan.

3.2.

Prissättning

Prissättningen grundar sig på försändelsens vikt och servicenivå.

3.3.

Leveranstider

Leveranstider och användningsmöjligheter för tjänster och tilläggstjänster har definierats postnummerspecifikt och kan
kontrolleras på Postis webbplats eller hos kundtjänsten.

3.4.

Förvaringstid

Paket som inte har kunnat utlämnas till adressaten förvaras på Postis verksamhetsställe eller filial i 14 dygn. I Postis
paketautomater förvaras försändelsen i sju dagar.

3.5.

Ny transport

Till ett postpaket som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna (Postpaket upp till 10 kg) hör adressklarering. Om
postpaket som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna har adresserats till en tidigare Ordinarie adress, från vilken
adressaten har en gällande Adressändring, skickas paketet som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna utan extra
avgift till den nya adressen.
Adressändring kan inte riktas till paket som är adresserade till ett avhämtningsställe. Om avsändaren har uppgett
ett felaktigt telefonnummer till adressaten för den elektroniska ankomstavin kan uppgiften korrigeras avgiftsfritt på
begäran av avsändaren. En Adressändring för adressaten kan inte beaktas, eftersom försändelsen är adresserad till ett
Avhämtningsställe och inte adressatens adress. Om avsändaren har adresserat försändelsen till ett Avhämtningsställe
som valts utifrån adressatens gamla adress, kan försändelsen på avsändarens begäran levereras till ett Avhämtningsställe i den kommun där adressaten har sin nya stadigvarande adress om denna meddelats till Posti.
Försändelser som inte kan levereras till adressaten av orsaker som är oberoende av Posti returneras till avsändaren.
Posti debiterar avsändaren transportavgiften för returtransporten av försändelsen samt avgifter för eventuella tilläggstjänster.
Adressaten kan beställa en ny transport till ett annat Avhämtningsställe för sin försändelse som ska hämtas. Tjänsten
beställs försändelsespecifikt och i den ingår Postis transport till ett annat Avhämtningsställe. För ny transport debiteras
en ny försändelsespecifik transportavgift inklusive tilläggsavgifter.

3.6.

Skadeståndsersättning

Påvisad förkommen eller skadad försändelse ersätts enligt åsamkad skada, dock ersätts högst 20 euro/kg enligt
lagen om vägbefordringsavtal. Maximiersättningen för paket som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna (Postpaket upp till 10 kg) är enligt postlagen högst 25 euro/kg.
Direkt skada som orsakas av fördröjd försändelse ersätts enligt lagen om vägbefordringsavtal (högst transportavgiften). Maximiersättning för skada som orsakas av ett fördröjt paket inom de samhällsomfattande tjänsterna (Postpaket,
under 10 kg) betalas högst enligt postlagen (150 euro/paket).
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4.

Internationella godstransporttjänster
4.1.

Postpaket till utlandet (Priority)

Utrikes postpaket transporteras med de snabbaste förbindelserna från Finland till mållandet. Försändelserna utdelas i
regel till adressaten, men i vissa länder levereras försändelserna till ett verksamhetsställe där adressaterna kan hämta
dem. Om försändelsen inte har kunnat levereras till adressaten inom förvaringstiden, förfaras enligt anvisningarna på
adresskortet. Om det inte finns några anvisningar, returneras försändelsen på avsändarens bekostnad.
Försändelsen utdelas inte till postboxadresser och eventuellt inte till Poste Restante-adresser.

4.2.

Expresspaket till utlandet (EMS)

Expresspaket till utlandet transporteras med de snabbaste förbindelserna till separat fastställda länder eller begränsade områden. Information om leveransområdena finns på Postis webbplats och hos kundtjänsten. Om adressaten
inte anträffas lämnas en ankomstavi och försändelsen kan hämtas på ett verksamhetsställe i adresslandet.
Tjänsten omfattar minst ett utdelningsförsök. Om försändelsen inte hämtas under förvaringstiden, återsänds försändelsen till avsändaren på dennes bekostnad.
Försändelsen utdelas inte till postboxadresser och eventuellt inte till Poste Restante-adresser.
Försändelserna överlämnas mot kvittering till den person som anträffas på adressen.

5.

Tjänsternas gemensamma egenskaper
5.1.

Tillämpade villkor

För internationell posttrafik tillämpas bestämmelserna i Världspostunionens (UPU) avtal.

5.2.

Landspecifika villkor och begränsningar

I den internationella posttrafiken är inte alla tjänster tillgängliga till alla länder och utdelnings- och överlämningspraxisen för försändelser varierar i olika länder.
Inom den internationella posttrafiken är det förbjudet att skicka 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), vapen, reproduktioner av vapen eller sprängämnen, produktförfalskningar
eller illegala produktkopior.
Dessutom finns det i många länder olika begränsningar om hurdant innehåll man får skicka per post. Avsändaren
ska ta reda på gällande förbud och importbestämmelser i mållandet. Posti ansvarar inte för att tjänsten utförs om
avsändaren inte har iakttagit de begränsningar och villkor som mållandet ställt. Information om tilläggsbestämmelser som meddelats Posti finns hos Postis kundtjänst eller på Postis webbplats. Posti svarar inte för att informationen är
komplett. Förutom postregleringen kan skatte- och tullbestämmelser eller andra bestämmelser i mållandet ställa villkor
och begränsningar.

5.3.

Prissättning

Prissättningen baserar sig på vikt och avgiftszonen i mållandet. Tjänsternas maximi- och minimistorlekar anges i en
separat prislista.

5.4.

Uppskattade leveranstider

Leveranstiderna för internationella tjänster är alltid uppskattningar.
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5.5.

Utdelning och förvaringstid

Utdelningspraxis och förvaringstider för försändelser varierar enligt land.

5.6.

Försändelseuppföljning

Vi registrerar tidpunkten för mottagning av försändelse, sortering och avgång från landet. Det finns landspecifika
skillnader i uppföljningen utanför Finland.

5.7.

Skadeståndsersättning

Ersättningen för förkommen, stulen och skadad Postpaket till utlandet-försändelse är enligt Världspostföreningen
avtal högst 40 SDR/försändelse + 4,50 SDR/kg. Motsvarande ersättning för Expresspaket till utlandet-försändelser är
högst 1680 euro/försändelse.
Enligt Världspostunionens avtal betalas inte ersättning för försenade försändelser. Posti kan emellertid helt eller delvis
ersätta transportavgiften för väsentligt dröjsmål av Expresspaket till utlandet-försändelser. Med väsentligt dröjsmål
avses i allmänhet 14 dagar.
Om paket förkommer, blir fullständigt stulna eller fullständigt skadade av orsaker som beror på ett oöverkomligt
hinder för vilket skadestånd inte utgår, är avsändaren berättigad att återfå de betalda avgifterna.
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