PRODUKTVILLKOR FÖR TJÄNSTER TIDIGTUTDELNINGSTIDNING TILL FÖRETAG OCH TIDIGTUTDELNINGSTIDNING TILL BOSTADSBOLAG
Tillämpningsområde
Dessa produktvillkor tillämpas på avtalet mellan Posti Ab
(Posti) och företagskunden (Kunden) om utdelningstjänsten Tidigutdelningstidning till företag och bostadsbolag, som produceras av Postis tidigutdelning till ett utdelningsställe som avviker
från det utdelningsställe som ingår i tidningens prenumerationspris. Som komplettering till dessa produktvillkor tillämpas Postis
allmänna avtalsvillkor för
företagskunder.
Uppkomst av avtal
Avtalet uppkommer efter att Kunden har meddelat Posti om att
Kunden godkänner offerten på det sätt som definieras i offerten.
Kunden ska beställa tjänsten minst 3 vardagar innan önskat
startdatum för utdelningen.
Tjänsten Tidigtutdelningstidning till företag eller bostadsbolag
Med Tidigutdelningstidning till företag eller bostadsbolag -tjänsten får Kunden sin tidning med tidigutdelningen till en utdelningsplats som avviker från den utdelningsplats som ingår i tidningens prenumerationspris. Posti delar vid tidigutdelning ut försändelserna som adresseras till den adress som preciseras i Tidigutdelningstidning till företag -avtalet, till den plats som avtalats med kunden, i stället för platsen som ingår i tidningens prenumerationspris. Tjänsten påverkar inte den övriga utdelningen.
Tjänsten Tidigtutdelningstidning till företag eller bostadsbolag
kan inte avbrytas för en viss tid. Ett eventuellt avbrott i utdelningen påverkar inte faktureringen av Tjänsten.
Posti Tidigtutdelningstidning till företag
Tjänsten erbjuds till företags och sammanslutningars
stadigvarande postadresser som ligger vid allmänt och
året runt trafikerade vägar i kontinentala Finland och där avvikelsen från rutten för Postis tidigutdelning är högst två kilometer
tur och retur. Den stadigvarande adressen ska användas av Kundens stadigvarande företagsverksamhet och vara den primära
adressen i Postis adressregister. Tidningsutdelningen för företaget sker enligt områdets servicenivå för tidigutdelningen. Utdelningsstället kan även vara inne i en byggnad, om postutdelaren
ständigt har obehindrat tillträde till lokalerna under alla tider.
Posti Tidigtutdelningstidning för bostadsbolag
I tjänsten kan man avtala om utdelning till
lägenhetsspecifika brevinkast eller bostadsspecifika
postlådor utanför byggnaden.. Om flera byggnader ingår i husbolaget, kan användningen av tjänsten avtalas separat för varje
byggnad. Avtalet gäller alltid alla lägenheter i byggnaden.
Tjänsten tillhandahålls inte på de områden där dagstidningar
utdelas i grundutdelningen under veckan (mån–fre) och utdelas
till en separat kastlåda/ett avhämtningsställe eller där distributionen regelbundet sker till kastlådor eller avhämtningsställe.
Kundens ansvar
Kunden svarar för postlådan, postlådans placering samt för att
han har rätt att placera postlådan på det ställe som avtalas
med Posten samt för att försändelserna kan delas ut utan hinder
och säkert till den avtalsenliga platsen från och med startdatumet för tjänsten.
Kunden svarar för de uppgifter som Kunden lämnat. Om
de uppgifter som Kunden lämnat är bristfälliga,

motstridiga eller felaktiga kan Posti inte garantera att Tjänsten
genomförs.
Priser och betalningsvillkor
Gällande priser för tjänsten finns i Postis webbplats.
Prissättningen av tjänsten Tidigutdelningstidning till företag baserar sig på startkostnaderna för Tjänsten samt den ändring som
Tjänsten innebär på Postens tidigutdelningsrutt (avstånd,
stopp). Prissättningen av tjänsten Tidigutdelningstidning till husbolag baserar sig på startkostnaderna för tjänsten samt det totala antalet lägenheter i byggnaderna som omfattas av tjänsten.
Tjänsterna faktureras efter att Tjänsten har påbörjats. Det
tillsvidare gällande avtalet faktureras i perioder om 12
månader.
Ändringar av avtalsvillkor och priser
Posti meddelar om ändringar av villkor och priser för den
tillsvidare gällande Tjänsten minst en månad innan
ändringarna träder i kraft. Kunden har möjlighet att
avsluta avtalet när som helst innan ändringarna träder i
kraft genom att meddela Posti om det på samma sätt
som vid uppsägning.
Avtalstiden och uppsägning av avtal
Kunden och Posti kan säga upp det tillsvidare gällande
avtalet med 14 dagars uppsägningstid. Kunden kan
säga upp sin tillsvidare gällande tjänst genom att
meddela om det via e-post eller skriftigt till Postis
kundtjänst eller via Postis nättjänst. Posti meddelar
Kunden om uppsägning skriftligt eller elektroniskt till
Kundens e-post eller stadigvarande postadress. Posti
återbetalar inte den del av Tjänsten som inte använts av
den avgift som Kunden betalat.
Förändringar i Kundens övriga avtal, såsom upphörande av tidningsprenumerationen eller adressändring påverkar inte detta
avtal. Kunden måste separat säga upp Tjänsten tidigutdelningstidning till företag eller husbolag.
Betalningsdröjsmål
Om betalningar fördröjs över det i fakturan nämnda
förfallodatumet debiterar Posti för tiden efter
förfallodagen en dröjsmålsränta enligt gällande
räntelag och en indrivningsavgift. Posti har rätt att
avbryta genomförandet av Tjänsten om den förfallna
fakturan inte betalas inom skälig tid från
betalningspåminnelsen. Posti har rätt att överlåta
fordringar till en professionell inkassotjänst.
Ikraftträdande
Dessa produktvillkor träder i kraft den 1 january 2018 och de
ersätter de tidigare produktvillkoren för Postis tjänst Tidigtutdelningstidning till hemadress.
Posti Ab, Hemort: Helsingfors FO-nummer: 0109357-9, MOMS reg

