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Prislista för kontanttjänster
Denna prislista för Brev-, paket- och poststyrningstjänster träder i kraft 15.2.2016 och gäller tills vidare.
Prislistan tillämpas på prissättningen av tjänster för kunder på ett postkontor som betalar med kontanter.
Inrikespriserna i prislistan gäller Postis inrikesförsändelser i Finland. Posti erbjuder tjänster i hela Finland med
undantag för Åland.
Prissättningen av brevförsändelser grundar sig på försändelsernas hanterbarhet och vikt. I inrikes
pakettjänster grundar sig prissättningen på försändelsens vikt. I internationell trafik grundar sig
prissättningen på försändelsernas vikt samt mållandet.
Denna prislista innefattar postavgifter för inrikes och internationell trafik samt villkor för försändelsernas
storlek, vikt och form.
Posti Ab har rätt att ändra priserna och grunderna för debitering. Rätten att ändra priser gäller även
ändringar av serviceavgifter och tilläggsavgifter samt införande av en ny avgift eller tilläggsavgift.
Eventuella ändringar meddelas minst en månad innan de träder i kraft. Mer information om tjänsterna
www.posti.fi. Mer information om försändelsernas leveranstider, utdelning och skadeersättningar finns i
leveransvillkoren.

Mervärdesskatt
Postis samhällsomfattande tjänster som betalas med frimärken eller kontanter vid postkontoren är
mervärdesskattefria. Dessa tjänster är: 1:a och 2:a klass Brev, Postpaket upp till 10 kg, Assurerad försändelse
samt tilläggstjänsterna Rekommendation och Mottagningsbevis. Även tilläggstjänsten Postförskott är
mervärdesskattefri. Övriga produkter är mervärdesskattepliktiga och deras priser innefattar den gällande
mervärdesskatten. För produkter som sänds utanför Europeiska gemenskapen är mervärdesskatten dock
0 %.

Prislistornas tillgänglighet
Prislistor fås på postkontoren. De allmänna leveransvillkoren för kontantkunder finns på webbplatsen
www.posti.fi. Leveransvillkoren fås på begäran också i pappersformat på postkontoren.

Tilläggsinformation
Tilläggsinformation finns på webbadressen www.posti.fi.
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BREVTJÄNSTER, inrikes

Brev
Skicka ett brev när du vill berätta, beröra och ge ditt budskap kraft.
Du kan välja mellan två olika hastigheter.
Vikt högst
g

1 klass
€

2 klass
€

50
100
250
500
1 000
2 000

1,20
1,80
2,40
4,80
7,20
12,00

1,10
1,60
2,20
4,40
6,60
11,00

•
•
•
•

Maximivikt:
2 kg
Maximistorlek:
25 x 35,3 x 3 cm (bredd x längd x tjocklek)
Minimistorlek:
9 x 14 cm
Postkort:		pris för brev av 50 g
Försändelser som överskrider maximimåtten eller maximivikten kan skickas som paket.

Fixvärdemärke
Ett fixvärdemärke är ett frimärke vars försäljningspris och valör alltid motsvarar gällande porto för ett inrikes 1 eller 2 klass brev
som väger högst 50 gram.

•
•

Valören för ett 1 klass fixvärdemärke
Valören för ett 2 klass fixvärdemärke

1,20 €
1,10 €

Fixvärdemärket gäller som porto enligt sin valör även på andra postförsändelser.

Tilläggstjänster
Postförskott
Rekommendation
Mottagningsbevis
Överlämning till adressaten personligen
Personlig överlämning endast i samband
med tilläggstjänsten Rekommendation
eller Mottagningsbevis.
Lördagsutdelning

1 klass brev

2 klass brev

x

x
x
x

Expressbrev

Assurerad
försändelse
x

x
x

x

Postförskott
Använd postförskott när du vill säkerställa att adressaten betalar försändelsen innan den överlämnas.

•

4,30 €*

*) För användning av kontot debiterar banken dessutom en serviceavgift i enlighet med sina kontovillkor.
Postförskottssummans maximibelopp är 8 400 euro.
Avsändaren ansvarar för att fylla i IBAN-kontonumret och BIC-koden till en bank med verksamhet i Finland i fullständig och korrekt
form. Som referens kan ett nationellt referensnummer användas.

Rekommendation
Använd tilläggstjänsten Rekommendation när du vill ha uppföljning för din försändelse och ett kvitto för postningen. Ett
rekommenderat brev överlämnas mot kvittering till adressaten eller en person som adressaten har befullmäktigat.

•

4

6,50 €

Mottagningsbevis
Brev med mottagningsbevis är som ett rekommenderat brev men omfattar också ett kvitto för överlämning till adressaten.

•

9,60 €

Överlämning till adressaten personligen
Du kan bestämma att försändelsen överlämnas endast till den person som är adressat. När du gör så överlämnas försändelsen
inte mot fullmakt.

•

1,30 €

Fixvärdekuvert 2 klass
Tillgängliga kuvertstorlekar
C5 (16,2 x 22,9 cm)
C5 (16,2 x 22,9 cm) med stort fönster
E5 (15,6 x 22,0 cm) fönsterkuvert
C4 (22,9 x 32,4 cm)

•
•
•
•
•
•

35,00 € /förpackning (20 st.)
65,00 € /förpackning (20 st.)

Kuvert C5 och E5
Kuvert C4

När Fixvärdekuvert skickas som postförskottsförsändelser eller som rekommenderad brev eller brev med mottagningsbevis,
debiteras kunden gällande tillägsavgift.

•
•

Maximivikt:
Maximitjocklek:

500 g
3 cm

Endast i inrikes trafik. Transportavgiften är skattefri, och kuvertets andel inkluderar mervärdesskatt.

Expressbrev
Expressbrev är det snabbaste sättet att få fram ett meddelande. Du kan följa upp leveransen från sändning till mottagning.
Vikt högst g

•
•
•

€
7,20
14,00

250
2 000

Maximivikt:
Maximistorlek:
Minimistorlek:

2 kg
25 x 35,3 x 3 cm
9 x 14 cm

Lördagsutdelning
Vill du att ett expressbrev ska komma fram på en lördag? Det finns nu som tilläggstjänst.

•

5,90 €

Assurerad försändelse
Pengar, värdepapper, smycken och andra värdeföremål kan du skicka endast i assurerade försändelser. Säkerhetsbehandlingen
försäkrar försändelsen och assuransen ersätter eventuella skador upp till assuransvärdet.
Vikt högst

Assuransvärde 1–5 000 €
€
17,00
25,00

250 g
10 kg

Om du vill kan priset omfatta hantering av försändelsen som ömtåligt gods.
En ömtålig försändelse skall förses med etiketten ”Ömtåligt”. Etiketterna finns att få på posten.

•

Maximistorlek:

100 x 60 x 60 cm
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BREVTJÄNSTER, inrikes

Färdigt betalt expresskuvert
•
•
•
•
•
•

8,80 €/st.
176,00 € /förpackning (20 st.)
I priset ingår kartongkuvert och porto.
Kuvertets storlek: 25 x 35 cm
Maximitjocklek: 2 cm
Maximivikt:
500 g

Fäst Exprès-streckkodsetikett på färdigt betalda expresskuvert.
I priserna ingår moms.
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ADRESSÄNDRINGS- OCH POSTSTYRNINGSTJÄNSTER

Flyttning och Semesterpost-tjänsterna
Med Flyttningstjänsterna styr du utdelningen av din dagspost. När du använder Semesterposten kan du själv bestämma hur och
vart du vill ha din post. Eller så kan du låta Posti förvara den under din semester.

Adressändring
Gör ett meddelande om adressändring redan innan din ordinarie adress ändras. Då får du direkt din post till rätt adress.

•
•

I Finland eftersänds brevförsändelser och paket som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna (Postpaket-produkter)
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
Med Flyttposttjänsten säkrar du i samband med en adressändring att du får direkt all din post utan dröjsmål till rätt adress.

•
•

Paket som transporteras hem och avtalspaket från företag (t.ex. Economy 16-paket) 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.

Ursprunglig beställningskanal
Nättjänst
Blankett eller telefontjänst

€ / 12 månad
27,50
36,80

Tidsbestämd eftersändning av postförsändelser
När du beställer Tidsbestämd eftersändning av posten får du din post dit du vill och så länge det passar dig.

•
•

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.

Ursprunglig beställningskanal
Nättjänst
Blankett eller telefontjänst
Varje följande påbörjad månad /månad

€ / 1 vecka – 2 månader
20,70
29,90
7,00

Exempel: en beställning som lämnas över Internet för en 3 månaders period, 20,70 € + 7,00 € = 27,70 €. Ett pris för endast en
månad 7,00 € finns inte.
Exempel: en beställning som görs med blankett eller per telefon för en 3 månaders period 29,90 €+ 7,00 € = 36,90 €.

Avbrott i utdelningen
Säkra trygg förvaring av din post med Avbrott i utdelningen. Vi förvarar din post och du hämtar den efter avtalad tid.

•

Minimitid 1 vecka.

Ursprunglig beställningskanal
Nättjänst
Blankett eller telefontjänst
Ursprunglig beställningskanal
Nättjänst
Blankett eller telefontjänst

€ / 7 – 14 dygn
12,40
20,40
€ / 2 veckor – 2 månader
20,70
29,90
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ADRESSÄNDRINGS- OCH POSTSTYRNINGSTJÄNSTER

Närpostlåda-tjänsterna
Med Närpostlåda till hemadressen-tjänsten får du din post till den plats som passar dig bäst. I tjänsten utdelas posten avvikande
från utdelningsplanen till ett postinkast eller en postlåda enligt överenskommelse.

Öppningsavgift

•
•

För ibruktagande av Närpostlåda-tjänsterna debiteras en öppningsavgift vars storlek beror på vald kanal för
offertbegäran.
Avgiften återbetalas inte i samband med avbeställning eller uppsägning av tjänsten om tjänsten redan tagits i bruk
med kundens samtycke.

Beställningskanal
Nättjänst
Telefontjänst

€
10,00
15,00

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

•

Prissättningen grundar sig på en öppningsavgift och en årsavgift beroende på ruttavvikelse. Postlådan kan antingen
placeras längs utdelningsrutten så att avvikelsen fram och tillbaka är högst 10 meter eller så att avvikelsen fram och
tillbaka från rutten är högst 2 kilometer.

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

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

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

•
•
•
•
•

Tjänsten är alltid tidsbestämd, minst en vecka och högst sex månader.
Utdelningstjänsten till semesteradressen är avgiftsfri och inget separat avtal tecknas, om postlådan placeras i samma
lådgrupp som de permanenta invånarnas lådor.
Minimidebiteringen är priset på en månads tjänst och en öppningsavgift.
Postlådan kan antingen placeras längs utdelningsrutten (så att avvikelsen fram och tillbaka är högst 10 meter) eller så
att avvikelsen fram och tillbaka från rutten är högst 2 kilometer.
Observera att du endast kan bestämma postlådans läge med tjänsten. När du vill ta emot dagsposten på
semesteradressen ska du beställa tidsbunden eftersändning av posten.

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

8

€/1:a månaden

€/efterföljande påbörjade månader

14,00
26,00
60,00
89,00
128,00

15,00
22,00
55,00
80,00
113,00

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

•
•
•

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. Tjänsten gäller tills vidare
eller under en viss tid.
Prissättningen baserar sig på öppningskostnaderna på ruttavvikelsen från tidigutdelningens rutt som orsakas av
tjänsten Tidigutdelningstidning till hemadress.
Till priset för tjänsten tillkommer gällande moms.

Ruttavvikelse (meter)
mätt i en riktning
Avvikelse på 0 – 25 meter
Avvikelse på 26 – 50 meter
Avvikelse på 51 – 75 meter
Avvikelse på 76 – 100 meter

Priser för tjänst
som gäller tills
vidare

Priser för 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

Tidigutdelningstidning till hemadress till husbolag
Prissättningen grundar sig på öppningskostnader och en årsavgift beroende på antalet lägenheter. I husbolag där utdelning kan
göras till postinkast eller separata postlådor för varje bostad, prissätts tjänsten enligt antalet bostadslägenheter i bolaget. Det
ska finnas minst fyra lägenheter i husbolaget. Tjänsten omfattar alltid alla lägenheter i husbolaget.
Till priserna tillkommer gällande mervärdesskatt.

•

8,53 € + moms /mån./lägenhet (102,31 €/år). Minimidebitering är fyra lägenheter.
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PAKETTJÄNSTER, inrikes

Paket från Postkontoret
Postpaket kan du skicka nästan varifrån som helst vart som helst i Finland. Du kan välja avhämtningsstället enligt adressatens
önskemål.
POSTPAKET, hämtas på posten eller paketautomat
Vikt högst
kg
2
5
10
15
35

Inkl. moms
€

Exkl. moms
€

Till Åland
€

14,40
20,30

8,10
9,60
10,80
11,61
16,37

10,00
11,90
13,40
14,40
20,30

Till dörren-paket levereras alltid till adressatens dörr vid en överenskommen tidpunkt.
TILL DÖRREN-PAKET,
levereras till adressatens dörr vid en överenskommen tidpunkt
Vikt högst
kg
2
5
10
15
35

•
•
•

Inkl. moms
€

Exkl. moms
€

Till Åland
€

19,80
20,90
21,90
22,90
27,90

15,97
16,85
17,66
18,47
22,50

19,80
20,90
21,90
22,90
27,90

Maksimivikt:
Maksimistorlek:
Minimistorlek:

35 kg
100 x 60 x 60 cm
25 x 15 x 3 cm

Tilläggstjänster
Postpaket
Postförskott
Ömtåligt
Stor

x
x

Till dörren-paket
x
x

Postförskott
Använd postförskott när du vill säkra att adressaten betalar försändelsen innan den överlämnas.

•

4,30 €

Ömtåligt
Sänder du glasföremål eller något annat ömtåligt? Med tilläggstjänsten Ömtåligt behandlas ditt paket så försiktigt som möjligt.
Se ändå till att packa ordentligt.

•

7,40 €

Stor
Stora försändelser levererar vi till adressatens dörr vid en överenskommen tidpunkt.

•
•
•
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13,60 €
Maximistorleken är 150 x 80 x 60 cm eller 300 x 30 x 30 cm som långt paket.
I tjänsten ingår hantering av försändelsen som ömtåligt gods om du vill.

Paket som självbetjäning eller via paketautomat
Postis paketautomat är ett enkelt sätt att skicka och ta emot paket. Via paketautomaten kan du skicka paket till en annan
automat i Finland och Estland eller till vilket som helst postkontor i Finland. Betalningen sköter du lätt med ett chipkort.
Du gör i ordning paketet hemma som självbetjäning, betalar i nätbanken och lämnar paketet på posten. Den närmaste posten
kanske redan har ett självbetjäningsställe, där du kan skriva ut de nödvändiga uppgifterna för paketet och betala det med
chipkort.

7,10
8,10
10,30
12,30

11,60
13,80
14,80
15,80

S
M
L
XL

•

Maksimivikt:

36 cm

36 cm

S
Max. 12 cm

M
Max. 20 cm

60 cm

Via paketautomat
till Estland
€

60 cm

Som självbetjäning eller via paketautomat
till Finland
€

60 cm

Paketstorlek

36 cm

L

60 cm

36 cm

Hämtas på posten eller i paketautomat

Max. 38 cm

XL
Max. 60 cm

35 kg

I postpaketets pris ingår mervärdesskatt om paketet väger mer än 10 kg. Mervärdesskatten påverkar inte priset som kunden
betalar.

Hemtransport / Avhämtnings- och utdelningstransport
Antal
1 – 5 paket
6 – 10 paket

•

Inkl. moms
€

Exkl. moms
€

11,00
19,00

8,87
15,32

Privatkunders hemtransportsbeställningar på kundtjänsten 0200 27100 (lna/msa).

För postnummerspecifika leveranstider och försändelsernas uppföljningsuppgifter se www.posti.fi/svenska eller
ring kundtjänsten på svenska, tfn 0200 27100 (privatkunder) och 0200 75000 (företag) (lna/msa).
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BREVTJÄNSTER, internationella

Priority- och Economy-brev
Ett brev till utlandet ger ditt budskap kraft och kommer fram överallt.
Du kan välja mellan två olika hastigheter.
Europa

Övriga länder

Vikt högst
g

Priority
€

Economy
€

Priority
€

Economy
€

20
50
100
250
500
1 000
2 000

1,30
1,90
2,60
4,10
6,80
13,00
23,00

1,20
1,70
2,40
3,70
5,80
10,50
21,00

1,30
2,80
6,20
10,00
17,00
29,00
52,00

1,20
2,00
2,90
5,20
9,00
13,50
27,00

•
•
•
•

Maximivikt:
2 kg
Maximistorlek:
25 x 35,3 x 2 cm (bredd x längd x tjocklek)
Minimistorlek:
9 x 14 cm
Postkort:		pris för brev av 20 g

Om ett av brevets mått överskrider maximimåtten prissätts brevet som ett Maxibrev.

Priority- och Economy-Maxibrev
Europa

Övriga länder

Vikt högst
g

Priority
€

Economy
€

Priority
€

Economy
€

250
500
1 000
1 500
2 000

8,50
13,40
19,00
27,80
38,00

6,70
10,80
17,00
24,70
31,90

12,50
22,60
37,00
50,40
69,90

10,30
15,40
24,70
32,90
43,70

•
•
•

Maximivikt:
Maximistorlek:
– i rörform:
Minimistorlek:
– i rörform:

2 kg
längd + bredd + tjocklek högst 90 cm, längden dock max. 60 cm
längd + dubbel diameter högst 104 cm, längden dock max. 90 cm
någon av bredd-, längd- eller tjockleksdimensionerna överskrider storleken 25 x 35,3 x 2 cm
längd + dubbel diameter minst 17 cm, längden dock minst 10 cm

Tilläggstjänster
Tilläggstjänster kan användas endast med Priority-brev. Observera också landspecifika begränsningar.

Rekommendation
Rekommendera ditt brev när du vill ha uppföljning för din försändelse och ett kvitto för postningen. Ett rekommenderat brev
överlämnas mot kvittering till adressaten eller en person som adressaten har befullmäktigat.

•
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9,30 €

Assurans (assuransvärde 1–5 000 €)
Med tilläggstjänsten Assurans kan du skicka pengar, värdepapper, smycken och andra värdeföremål. I Finland får försändelserna
en särskild säkerhetsbehandling, i mållandet sker det enligt landets praxis. Assuransen ersätter eventuella skador upp till
assuransvärdet. Kontrollera tjänstens tillgänglighet i de landspecifika uppgifterna www.posti.fi.

•

24,00 €

Mottagningsbevis
Du kan använda mottagningsbevis för både Rekommenderade och Assurerade brev. För ett brev med mottagningsbevis får du
ett intyg på att det har överlämnats till adressaten och det finns inga begränsningar när det gäller målland.
Ett assurerat brev kan bara skickas till länder som anslutit sig till tjänsten.

•

4,70 €

Exprès-Brev
Expressbrev är ett snabbt sätt att få fram ett meddelande. I många länder delas expressbrev ut i en separat expressutdelning,
och då kan du följa upp leveransen från sändning till mottagning.
Vikt högst
g

Europa
€

Övriga länder
€

250
500
1 000
1 500
2 000

13,00
17,50
25,00
35,00
45,50

16,00
29,00
43,00
59,00
77,00

•
•
•

Maximivikt:
Maximistorlek:
– i rörform:
Minimistorlek:
– i rörform:

2 kg
längd + bredd + tjocklek högst 90 cm, längden dock max. 60 cm
längd + dubbel diameter högst 104 cm, längden dock max. 90 cm
9 x 14 cm
längd + dubbel diameter minst 17 cm, längden dock minst 10 cm

Kontrollera tjänstens tillgänglighet i de landspecifika uppgifterna www.posti.fi

Färdigt betalt Exprès-kuvert
•
•
•
•
•
•
•

14,00 €/st.
140,00 €/förpackning (10 st.)
I priset ingår kartongkuvert och porto.
Till alla länder, inga zonbegränsningar.
Kuvertets storlek: 25 x 35 cm
Maximitjocklek: 2 cm
Maximivikt:
500 g

Fäst Exprès-streckkodsetikett på färdigt betalda expresskuvert.
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BREVTJÄNSTER, internationella

Avgiftszonerna för brevförsändelser
EUROPA:
– EU-länder
Belgien
Bulgarien
Cypern
Danmark
Estland
Frankrike
Grekland
Irland

Italien
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Monaco
Nederländerna

Polen
Portugal (inklusive
Azorerna och Madeira)
Rumänien
Slovakien
Slovenien
Spanien

Storbritannien och Nordirland
(inklusive Isle of Man)
Sverige
Tjeckiska republiken
Tyskland
Ungern
Österrike

– Specialområden utanför Europeiska gemenskapens
mervärdesskatte- och accisområde är
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agion Oros [Mount Athos] (Grekland)
Büsingenområdet (Tyskland)
Campione d’Italia, de vattenområden i Luganosjön som tillhör Italien samt stranden mellan Ponte Tresa
och Porto Ceresio, Livignodalen (Italien)
Ceuta och Melilla (Spanien)
Frankrikes transoceana departement Guadeloupe, Martinique, Franska Guayana och Réunion
Kanalöarna [Jersey, Guernsey, Alderney och Sark] (Storbritannien)
Kanarieöarna (Spanien)
Landskapet Åland (Finland) [I prislistan för inrikes försändelser]
Ön Helgoland (Tyskland)

– I avgiftszonen Europa ingår också
Albanien
Andorra
Bosnien och Hercegovina
Färöarna
Gibraltar
Grönland

Island
Kosovo
Liechtenstein
Makedonien
Mayotte (Frankrike)
Moldavien

Montenegro
Norge
Ryssland
Saint-Pierre och
Miquelon (Frankrike)
San Marino

ÖVRIGA LÄNDER
Alla länder som inte nämns ovan ingår i avgiftszonen Övriga länder.

Internationell svarskupong
Med en internationell svarskupong betalar du svarsbrevet för adressatens
del.

•

Försäljningspris

2,30 €

En svarskupong som köpts i Finland löses in i alla länder mot frimärken
eller helsaker motsvarande brevportot för den lägsta utrikes viktklassen.
Giltighetstiden står tryckt på svarskupongen.
En svarskupong som löses in i Finland byts mot frimärken motsvarande
1,30 euro.
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Schweiz
Serbien
Turkiet
Ukraina
Vatikanen
Vitryssland

PAKETTJÄNSTER, internationella

Postpaket till utlandet (Priority)
Ett postpaket till utlandet är alltid förmånligt och tillförlitligt.
Du kan skicka paket nästan vart som helst.
Avgiftszon
1
Vikt högst
kg

2

Inkl. moms
€

Exkl. moms
€

47,00
70,00

21,80
25,00
30,80
37,90
56,45

2
5
10
15
30

3

4

Inkl. moms
€

Exkl. moms
€

€

€

72,00
115,00

27,00
35,00
46,30
58,06
92,74

37,00
49,00
68,00
90,00
148,00

38,00
50,00
78,00
107,00
192,00

3

4

Expresspaket till utlandet (EMS)
Expresspaket till utlandet är den snabbaste vägen ut i världen.
Paketet kan skickas till över 180 länder.
Avgiftszon
1
Vikt högst
kg
DocPack,
dokumenter max. 500 g
2
5
10
15
30

2

Inkl. moms
€

Exkl. moms
€

Inkl. moms
€

Exkl. moms
€

€

€

47,00

37,90

51,00

41,13

47,00

51,00

53,00
67,00
82,00
103,00
164,00

42,74
54,03
66,13
83,06
132,26

62,00
82,00
108,00
134,00
206,00

50,00
66,13
87,10
108,06
166,13

72,00
93,00
123,00
154,00
259,00

90,00
134,00
206,00
308,00
400,00

Expresspaket till utlandet transporteras med de snabbaste möjliga förbindelserna.
I tjänsten ingår en ersättning på upp till 1 680 euro för skada och försvinnande.

Paketens gemensamma egenskaper
•
•
•
•

Mottagaren betalar eventuella tullavgifter och skatter i adresslandet. Om mottagaren vägrar betala avgifterna och
försändelsen returneras från ett land utanför EU debiteras den ursprungliga avsändaren för avgiften.
För försändelseuppföljningsinformation, landspecifika transporttider, försändelsernas innehållsbegränsningar och
andra begränsningar se www.posti.fi eller ring kundtjänsten.
VIKTIGT: Vänligen fyll i mottagarens e-post adress eller telefonnummer i adresskortet, om informationen är tillgänglig.
Tilläggsinformationen underlättar att nå mottagaren in destinationslandet, och säkerställer att mottagaren kan
anträffas vid behov.
Det är inte möjligt att använda postboxadress.

Dimensioner

•
•
•

Minimistorlek:
Maximivikt:
Maximistorlek:

18 x 27 x 3 cm
30 kg/paket
Postpaket till utlandet:
Expresspaket till utlandet:

längd 200 cm, längd + omkrets högst 300 cm
längd 150 cm, längd + omkrets högst 300 cm

Utöver maximistorlekar och -vikter ska du också alltid beakta landspecifika begränsningar.
Avgiftszonerna finns på s. 16.
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PAKETTJÄNSTER, internationella
Tilläggshandlingar

•
•
•
•

På försändelser till EU-området behövs inga tilläggshandlingar.
När det gäller försändelser innehållande varor som är adresserade till länder utanför EU måste de dokument som
tullen kräver bifogas. Om adresslandet kräver fler än ett exemplar av tullförteckningen, skall man fylla i det antal
tullförteckningar (CN 23) som saknas.
När varor sänds i kommersiellt syfte behövs en handels- eller proformafaktura.
Uppgifterna om tilläggshandlingar och bestämmelserna i anslutning till dem kan kontrolleras på adressen www.posti.fi
eller kundtjänsten.

Innehållsbegränsningar

•
•

Innehållet måste kunna transporteras per flyg.
Kontrollera landspecifika begränsningar samt bestämmelser om transport av farliga ämnen och andra förbjudna
försändelser på adressen www.posti.fi eller kundtjänsten.

Avgiftszoner
Afghanistan ................. 4
Albanien ........................ 3
Algeriet ........................... 3
Andorra .......................... 3
Angola ............................ 4
Anguilla (GB) .............. 4
Antigua och
Barbuda.......................... 4
Argentina ...................... 4
Armenien ....................... 4
Aruba (NL) .................... 4
Ascension ...................... 4
Australien ...................... 4
Azerbajdzjan .............. 4
Bahamas ....................... 4
Bahrain ........................... 4
Bangladesh ................. 4
Barbados ...................... 4
Belgien ............................ 1
Belize ................................ 4
Benin ................................ 4
Bermuda (GB) ............ 4
Bhutan ............................. 4
Bolivia .............................. 4
Bosnien och
Hercegovina ................ 3
Botswana ...................... 4
Brasilien .......................... 4
Brunei Darussalam .. 4
Bulgarien ....................... 2
Burkina Faso ................ 4
Burundi ............................ 4
Caymanöarna (GB).4
Centralafrikanska
republiken ..................... 4
Chile .................................. 4
Colombia ...................... 4
Cooköarna (NZ) ....... 4
Costa Rica .................... 4
Cypern ............................ 2
Danmark......................... 1
Demokratiska
republiken Kongo ..... 4
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Djibouti ........................... 4
Dominica ....................... 4
Dominikanska
republiken ..................... 4
Ecuador .......................... 4
Egypten .......................... 3
Ekvatorialguinea ...... 4
El Salvador ................... 4
Elfenbenskusten ........ 4
Eritrea ............................... 4
Estland ............................ 1
Etiopien .......................... 4
Falklandsöarna
(GB) .................................. 4
Fiji ....................................... 4
Filippinerna .................. 4
Folkrepubliken Kina.. 4
Frankrike ......................... 2
Franska Guyana
(FR) .................................... 4
Franska Polynesien
(FR) .................................... 4
Färöarna (DK) ............. 3
Förenade
Arabemiraten ............. 3
Förenta staterna ....... 3
Gabon ............................. 4
Gambia .......................... 4
Georgia .......................... 4
Ghana ............................. 4
Gibraltar (GB) ............ 3
Grekland ........................ 2
Grenada ........................ 4
Grönland (DK) ............ 3
Guadeloupe (FR) ..... 4
Guam (US) .................... 4
Guatemala .................. 4
Guernsey (GB) ........... 3
Guinea ............................ 4
Guinea-Bissau ............ 4
Guyana .......................... 4
Haiti ................................... 4
Honduras ....................... 4

Hongkong (CN) ......... 4
Indien ............................... 4
Indonesien .................... 4
Irak ..................................... 3
Iran ..................................... 3
Irland ................................ 2
Island ............................... 3
Isle of Man .................... 3
Israel ................................. 3
Italien ............................... 2
Jamaica ......................... 4
Japan .............................. 4
Jersey (GB) .................. 3
Jordanien ...................... 3
Jungfruöarna (GB)... 4
Jungfruöarna (US) ... 4
Kambodja ..................... 4
Kamerun ......................... 4
Kanada ........................... 3
Kanarieöarna (ES).... 3
Kap Verde ..................... 4
Kazakstan ..................... 4
Kenya ............................... 4
Kirgisien .......................... 4
Kiribati ............................. 4
Komorierna .................. 4
Kongo .............................. 4
Kosovo.............................. 3
Kroatien .......................... 2
Kuba ................................. 4
Kuwait .............................. 3
Laos .................................. 4
Lesotho ........................... 4
Lettland .......................... 1
Libanon .......................... 3
Liberia .............................. 4
Libyen .............................. 3
Liechtenstein ............... 3
Litauen ............................ 1
Luxemburg ................... 1
Macao (CN) ................. 4
Madagaskar ................ 4
Makedonien ................ 3

Malawi ............................. 4
Malaysia ........................ 4
Maldiverna ................... 4
Mali..................................... 4
Malta ................................ 2
Marocko ......................... 3
Marshallöarna (US).. 4
Martinique (FR) .......... 4
Mauretanien ................ 4
Mauritius ........................ 4
Mayotte (FR) ............... 4
Mexiko ............................. 4
Mikronesien .................. 4
Moçambique .............. 4
Moldavien ..................... 3
Monaco .......................... 2
Mongoliet ...................... 4
Montenegro ................. 3
Montserrat (GB) ........ 4
Myanmar ....................... 4
Namibia ......................... 4
Nauru ............................... 4
Nederländerna .......... 1
Nederländernas
Antiller (NL) .................. 4
Nepal ............................... 4
Nicaragua ..................... 4
Niger ................................. 4
Nigeria ............................ 4
Niue (NZ) ....................... 4
Nordkorea ..................... 4
Norge ............................... 3
Nya Kaledonien
(FR) .................................... 4
Nya Zeeland ............... 4
Oman .............................. 4
Pakistan .......................... 4
Palau ................................ 4
Panama ......................... 4
Papua Nya Guinea.. 4
Paraguay ....................... 4
Peru ................................... 4
Pitcairnöarna (GB)... 4

Polen ................................ 2
Portugal .......................... 2
Puerto Rico (US) ........ 4
Qatar ............................... 4
Réunion (FR) ................ 4
Rumänien ...................... 2
Rwanda .......................... 4
Ryssland ......................... 3
Saint Barthélemy....... 4
Saint Christopher
och Nevis ....................... 4
Saint Helena (GB) .... 4
Saint Lucia..................... 4
Saint Martin................... 4
Saint Vincent och
Grenadinerna.............. 4
Saint-Pierre och
Miquelon (FR) ............. 4
Salomonöarna ........... 4
Samoa (VästSamoa) ........................... 4
San Marino ................... 3
São Tomé och
Principe ........................... 4
Saudiarabien............... 3
Schweiz ........................... 3
Senegal .......................... 4
Serbien ............................ 3
Seychellerna................. 4
Sierra Leone ................. 4
Singapore....................... 4
Slovakien ....................... 2
Slovenien ....................... 2
Somalia .......................... 4
Spanien .......................... 2
Sri Lanka ......................... 4
Storbritannien ............. 2
Sudan .............................. 4
Surinam............................ 4
Sverige ............................ 1
Swaziland....................... 4
Sydafrika ........................ 4
Sydkorea ........................ 4

Syrien ............................... 3
Tadzjikistan .................. 4
Taiwan.............................. 4
Tanzania......................... 4
Tchad ............................... 4
Thailand ......................... 4
Tjeckiska republiken.2
Togo .................................. 4
Tokelau (NZ) ................ 4
Tonga ............................... 4
Trinidad och
Tobago ........................... 4
Tristan da Cunha
(GB) .................................. 4
Tunisien ........................... 3
Turkiet .............................. 3
Turkmenistan ............... 4
Turks- och
Caicosöarna (GB).... 4
Tuvalu................................ 4
Tyskland ......................... 1
Uganda .......................... 4
Ukraina ............................ 3
Ungern ............................ 2
Uruguay .......................... 4
Uzbekistan .................... 4
Vanuatu .......................... 4
Vatikanen ...................... 3
Venezuela ..................... 4
Vietnam ......................... 4
Vitryssland .................... 3
Wallis och Futuna
(FR) .................................... 4
Yemen .............................. 4
Zambia ........................... 4
Zimbabwe .................... 4
Österrike ......................... 2
Östtimor ......................... 4

ÖVRIGA TJÄNSTER OCH AVGIFTER

Prissättning av sändningar på posten
Posten kan som en tjänst prissätta en sändning för en kontant betalande kunds räkning. Sändningarna prissätts på posten enligt
denna Prislista för tjänster. Förutom portot debiteras en serviceavgift för prissättningen av försändelserna. Serviceavgiften är
differentierad utifrån det styckeantal som prissätts.
Prissättningsarbete för brev- och/eller paketförsändelser som ska prissättas
Antal
försändelser
1–9 st.
över 10 st.
över 20 st.
över 30 st.
över 50 st.
Prissättningsarbete, 1/2 timme

Inkl. moms
€

Exkl. moms
€

0,00
6,95
11,55
17,25
23,05
31,00

0,00
5,60
9,31
13,91
18,59
25,00

Ändring av uppgifter på en försändelse eller faktura som
redan avsänts
För ändringar som utförs på avsändarens begäran
• ändring av adressatens namn/adress
• ändring av postförskottsbeloppet
• ändring av kontonummer (endast i inrikes trafik)
• anhållan om återtagande av försändelsen
• ändring av försändelsens överlämningsvillkor (överlämning till adressaten personligen avlägsnas/läggs till)
• hemtransport av försändelse som är avsedd att hämtas på posten (endast i inrikes trafik)
• möjlighet för mottagaren att kontrollera en försändelses innehåll innan den utlämnas på posten (endast i inrikes pakettrafik)
• förlängning av liggetiden för paket med högst 14 kalenderdagar (endast i inrikes trafik)
• ändring av kunduppgifterna på en faktura

•

debiteras 16,14 €/ändring (exkl. moms 13,02 €).

Vi meddelar kunden när begäran om ändring har genomförts i Finland.

Debitering för annat arbete
För
• överenskommet utredningsarbete
• onödigt utredningsarbete
• tilläggstjänster vid mottagning
• annat extra arbete
• för extra väntan vid hämtning eller utdelning
• för onödigt hämtnings- eller utdelningsförsök som utförts på beställning

•

debiteras 62,00 €/timme (exkl. moms 50,00 €) eller 12,00 €/st. (exkl. moms 9,68 €/st.).

Kopia av försändelse- eller faktureringsdokumentet
•

Faktureras av den som bett om kopian

•
•

10,02 € /dokument (exkl. moms 8,08 €).

Kan begäras av kundtjänsten.

Lösenavgift
Förutom uteblivet porto debiteras

•

3,00 €/försändelse (exkl. moms 2,42 €).
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AVGIFTER SOM DEBITERAS I SAMBAND MED FAKTURERINGEN
Påminnelseavgift vid fördröjd betalning
Som kostnader för skickade betalningspåminnelser debiteras 8,00 euro/faktura.
På priset tillkommer moms.
Kostnaderna för betalningspåminnelser till konsumenter är 5,00 euro/faktura inklusive moms.

Dröjsmålsränta
Om en faktura inte betalas senast på förfallodagen, debiteras dröjsmålsränta för den överskjutande tiden enligt räntelagen.

FÖRPACKNING

Anvisningar för packning och sändning
Välj ett lämpligt sändningssätt för innehållet
Med rätt sändningssätt (t.ex. brev/paket, rekommenderat, assurerad, ömtålig) och rätta adressuppgifter garanterar du att
försändelsen kommer fram.

Packa brev och paket tätt och hållbart
Både brev och paket måste tåla maskinell hantering. En skadad försändelse kan orsaka skador på annan post, posthanterarna
eller sorteringsmaskinerna, varvid avsändaren kan ställas till ansvar. Kontrollera också om försändelsens innehåll förutsätter
specialbehandling och om innehållet lämpar sig för att transporteras med Posti.

Packa omsorgsfullt
Välj ett kuvert eller en låda i rätt storlek för din försändelse, så att innehållet inte kan röra sig i förpackningen. Vid behov kan
du använda till exempel bubbelplast eller tidningspapper som fyllnad. Packa din försändelse i ett paket eller kuvert som är så
snyggt och jämnt som möjligt. Förpackningsmaterial som fastnar och försändelser med oregelbunden eller rund form kan orsaka
problem i den maskinella hanteringen. Som yttersta förpackningsmaterial är kartong och papper bäst.
Se till att paketets adresskort hålls på plats. För att undvika förväxlingar får det inte finnas gamla sändningsuppgifter på
förpackningen, och adresskortet eller adressuppgifterna ska synas tydligt.
Vanliga kuvert är avsedda för sändning av en mindre mängd handlingar. Tunga handlingar, häften eller böcker ska du skicka i ett
förstärkt kuvert (t.ex. ett kuvert med bubbelplast). Minnespinnar, nycklar eller andra små föremål kan inte skickas i vanliga kuvert.

Välj sändningssätt utifrån innehållet
Ömtåliga föremål (t.ex. elektronik och glas), föremål som bryts eller flytande, kondenserande eller nedfläckande ämnen ska
sändas som paket som kräver specialhantering (ömtåligt). Märk väl att trots att tilläggstjänsten specialhantering används ska
innehållet packas särskilt omsorgsfullt med den stoppning som behövs.
Kontrollera vid behov att innehållet lämpar sig för att transporteras med Posti. Posti transporterar inte olagliga eller farliga
varor eller så kallade farliga ämnen som innefattar många hushållsprodukter såsom aerosoler, tändstickor, nagellack eller
parfymer. När du sänder post till utlandet ska du beakta att många länder har olika begränsningar. Kontrollera inrikes och utrikes
innehållsbegränsningar på Posti.
Om du vill garantera att din försändelse överlämnas endast till adressaten eller en person som denne befullmäktigat ska
du rekommendera försändelsen. Pengar och motsvarande värdefullt innehåll ska alltid skickas som Assurerad försändelse.
Transportörens ansvar för transportskador är begränsat genom lag och ersätter inte nödvändigtvis innehållets värde. Den finns en
separat anvisning för Postis ersättningsansvar.
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Postförpackningar
När du köper Postis hållbara lådor, påsar och kuvert kommer
försändelsen tryggt fram.

Lådor

Storlek, cm

Låda XXS
Låda XS
Låda S
Låda 1/2 M
Låda M
Låda L
Låda XL
Låda med lucka M
Låda med lucka L

30 x 22 x 6
33 x 29 x 10
58 x 33 x 10
33 x 29 x 18
58 x 33 x 18
58 x 33 x 34
58 x 33 x 56
23 x 15 x 0,17
34 x 24 x 0,27

Förpacka i en låda – lägg i en box
Köp hos Posti lådor i storlekarna S, M, L och XL som utnyttjar
paketautomatens hela boxutrymme.

Påsar, förstärkt kuvert

Storlek, cm

Bubbelpåse XS
Bubbelpåse S
Bubbelpåse M
Bubbelpåse L
Postpåse M
Postpåse L
Förstärkt kuvert litet
Förstärkt kuvert stort

17 x 22,5
20 x 27,5
24 x 35
32 x 45,5
25 x 7 x 43
32 x 12,5 x 53
19,5 x 26
24,8 x 34,8

Du får mer information om det omfattande förpackningsutbudet
på Postis serviceställen eller via adressen posti.fi/ostoksille.
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