ADRESSÄNDRINGS- OCH POSTSTYRNINGSTJÄNSTER
Konsumentprislista från och med 3.4.2017
Priserna innehåller mervärdesskatt 24 %.

FLYTTNING OCH SEMESTERPOST-TJÄNSTERNA
Adressändring

Tidsbestämd eftersändning av postförsändelser

• I Finland eftersänds brevförsändelser till den nya adressen på
basis av en Adressändring. En adressändring är avgiftsfri.
• Till utlandet eftersänds vanliga 1:a och 2:a klass brevförsändelser upp till 50 gram på basis av en Adressändring.
• Tidningar och adresserade direktreklamförsändelser eftersänds endast för personer som beställt Flyttposttjänsten.

Tjänsten Flyttpost
Ursprunglig beställningskanal

23,20
33,50

Nättjänst
Blankett

7,80

Varje följande påbörjad månad /månad

• Minimitid 1 vecka.
• Till utlandet eftersänds vanliga 1:a och 2:a klass brevförsändelser upp till 250 gram. Övriga försändelser returneras till
avsändaren eller behandlas som obeställbara.

€ / 12 månad
30,80
41,20

Nättjänst
Blankett

€ / 1 vecka –
2 månader

Ursprunglig beställningskanal

• Försändelser med hemtransport och paketförsändelser ingår
inte i tjänsten.
• Till utlandet eftersänds vanliga 1:a och 2:a klass brevförsändelser upp till 250 gram. Övriga försändelser returneras till
avsändaren eller behandlas som obeställbara.

Avbrott i utdelningen
Ursprunglig
beställningskanal
Nättjänst
Blankett

€ / 7 – 14 dygn

€ / 2 veckor –
2 månader

13,90
22,80

23,20
33,50

• Minimitid 1 vecka.

UTDELNINGSTJÄNSTER
Öppningsavgift
€
10,00
15,00

• Avgiften återbetalas inte i samband med avbeställning eller
uppsägning av tjänsten om tjänsten redan tagits i bruk med
kundens samtycke.

Närpostlåda till hemadressen

Med Tidigutdelningstidning till hemadress-tjänsten får du
morgonens tidning smidigt till hemdörren i stället för till en låda
som ligger vid vägen.

Med Närpostlåda till hemadressen-tjänsten bestämmer du
själv var din postlåda är vid hemadressen. Med Närpostlådatjänsten får du försändelserna som delas ut i dagsposten
närmare.
Ruttavvikelse (meter)

• I tjänsten ingår att morgontidningarna delas ut i ett brevinkast eller en brevlåda som överenskommits med kunden.
Utdelningsplatsen avviker från den utdelningsplats som ingår
i tidningens prenumerationspris.
• Prissättningen baserar sig på öppningskostnaderna på
ruttavvikelsen från tidigutdelningens rutt som orsakas av
tjänsten Tidigutdelningstidning till hemadress.

€/år

0 – 10 Låda längs utdelningsrutten
11 – 50
51 – 100
101 – 150
151 – 200
201 – 300
301 – 500
501 – 1 000
1 001 – 2 000

Tidigutdelningstidning till hemadress

138,00
167,00
242,50
306,00
381,00
457,50
610,50
916,00
1 296,00

Ruttavvikelse
(meter) mätt
i en riktning

• Prissättningen grundar sig på en öppningsavgift och en
årsavgift beroende på ruttavvikelse tur-och-retur..

Närpostlåda till stugan

Ruttavvikelse (meter)
0 – 10
Låda längs utdelningsrutten
11 – 100
101 – 500
501 – 1 000
1 001 – 2 000

€/1:a
månaden

€/efterföljande
påbörjade mån.

14,00

15,00

26,00
60,00
89,00
128,00

22,00
55,00
80,00
113,00

Tidsbestämd tjänst

€/år

€/1:a
månaden

€/
efterföljande
påbörjade
månader

124,74
207,90
304,92
415,80

10,40
17,33
25,41
34,65

10,40
17,33
25,41
34,65

26.2.2017

Med Närpostlåda till stugan-tjänsten bestämmer du själv läget
för din postlåda vid semesteradressen.

0 – 25
26 – 50
51 – 75
76 – 100

Tjänst som
gäller
tills vidare

Tilländringar förbehålles.

Nättjänst
Telefontjänst
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© 2017 Posti

Beställningskanal

• Tjänsten är alltid tidsbestämd, minst en vecka och högst sex
månader.
• Minimidebiteringen är priset på en månads tjänst och en
öppningsavgift.
• Utdelningstjänsten till semesteradressen är avgiftsfri och
inget separat avtal tecknas, om postlådan placeras i samma
lådgrupp som de permanenta invånarnas lådor.

