POSTIMAKSUKONEHINNASTO
Postimaksuja Suomessa 1.6.2018 alkaen
Hinnat sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta.
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Lähetyksen hinnoittelu painoluokittain

250 x 353 x 30 mm
(leveys x pituus x paksuus)
enimmäispaino 2 000 g
jos kirjeen yksikin mitta
ylittää enimmäiskoon, kirje
hinnoitellaan Maksikokolisäpalvelulla

• lähetykset voi jättää myös kirjelaatikkoon, paitsi Maksikokoiset
jätetään Postiin
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• vakuutusarvo
• enimmäiskoko
• enimmäispaino

• Postiennakko on arvonlisäveroton palvelu
• postiennakkomaksua ei palauteta, jos lähetystä ei lunasteta
• postiennakkosumman enimmäismäärä on 2 000 euroa

– putkilon
muotoisena

pituus + kaksinkertainen läpimitta enintään
1 040 mm, suurin pituus kuitenkin enintään 900 mm
enimmäispaino 2 000 g
– Postiennakolla enimmäispaino 500 g

Pika

• vähimmäiskoko 90 x 140 x 0,2 mm
• enimmäiskoko 250 x 353 x 30 mm
• enimmäispaino 2 000 g
• lähetyksille voi tilata maksullisen noudon www.posti.fi/kuljetustilaus
Posti Kirjattu kirje
Lähetyksen hinnoittelu painoluokittain

€/kpl

€/kpl

11,01
12,57
21,34

14,15
15,65
29,09

enintään 5 000 € ja 15 000 €
100 x 60 x 60 cm
2 kg

Lisäpalvelut

• Henkilökohtaisesti luovuttaminen
• Postiennakko			

1,30 €/kpl
5,25 €/kpl

Muut maksut

• poikkeuslatauksen palvelumaksu 33,00 €, sisältää arvonlisäveron
• kopio tapahtumaerittelystä 19,50 € + alv /kpl
• virheleimojen käsittelymaksu 22,00 € /hakemus, sisältää
arvonlisäveron
• alle 20 euron määräisiä tai yli 6 kuukautta vanhempia
virheleimahakemuksia ei käsitellä
• pankkitilille palauttamisen vähimmäiseuromäärä on 10,00 €
• veloitus muusta työstä 52,74 € + alv /tunti
• tapahtumaerittely ja tuoteseurantaraportti paperisena
12,00 € + alv /kpl

• vähimmäiskoko
90 x 140 mm
• enimmäiskoko

250 x 353 x 30 mm

Lähetys- ja maksumerkinnät

21.5.2018

Lähetyksissä käytetään Posti Kirjatun kirjeen osoitekorttia, jonka voi
tulostaa myös Postin tulostusohjelmalla. Tarkemmat ohjeet lähetys- ja
maksumerkinnöistä sekä osoitekorteista löytyvät verkkosivuiltamme
www.posti.fi tuotteen kohdalta.

Lisäpalvelut

1,30 €/kpl

© 2018 Posti

• Henkilökohtaisesti luovuttaminen

Vakuutusarvo
5 001 – 15 000 €

Lähetyksissä käytetään Postivakuutetun lähetyksen osoitekorttia, jonka
voi tulostaa Postin tulostusohjelmalla. Tarkemmat ohjeet lähetys- ja
maksumerkinnöistä sekä osoitekorteista löytyvät verkkosivuiltamme
www.posti.fi tuotteen kohdalta. Kiinnitä helposti särkyvään lähetykseen
”helposti särkyvä” -lipuke.

jokin leveys-, pituus- tai paksuusulottuvuuksista
ylittää koon 250 x 353 x 30 mm
pituus + leveys + paksuus enintään 900 mm,
suurin pituus kuitenkin enintään 600 mm

5,89
8,70
11,41

1,30 €/kpl

Lähetys- ja maksumerkinnät

Maksikoko

100
250
2 000

Lähetyksissä käytetään vain Posti Saantitodistuskirjeen osoitekorttia.
Tarkemmat ohjeet lähetys- ja maksumerkinnöistä sekä osoitekorteista
löytyvät verkkosivuiltamme www.posti.fi tuotteen kohdalta.

Paino enintään g

Postiennakko

€/kpl

Lähetys- ja maksumerkinnät

Vakuutusarvo
5 000 € asti

*) Voi liittää vain Posti Priority-kirjeelle, jolla on Pika-lisäpalvelu.

Paino enintään g

250 x 353 x 30 mm

Hinnoittelu painoluokittain vakuutusarvon mukaan

Kotimaan kirjelähetysten lisäpalvelut

•

13,52

Postivakuutettu lähetys

sana ”Priority”

• vähimmäiskoko
• enimmäiskoko

2 000

• Henkilökohtaisesti luovuttaminen

• kiinnitä osoitesivun yläosaan sininen Priority-lipuke tai kirjoita/paina

Postiennakko
Maksikoko, Priority
Pika
Lauantaijakelu*

• vähimmäiskoko
90 x 140 mm
• enimmäiskoko

€/kpl

Lisäpalvelut

Posti Priority -kirjeet

Lisäpalvelut

Paino
enintään g

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Paino
enintään g

Posti Saantitodistuskirje

• vähimmäiskoko
90 x 140 mm
• enimmäiskoko

Posti.fi

PRISLISTA FÖR FRANKERINGSMASKIN
Postavgifter i Finland från och med 1.6.2018
Gällande moms ingår i priserna med undantag för landskapet Åland.

Brev
Vikt högst
g

Economy
€

50
100
250
500
1 000
2 000

•

0,96
1,29
2,01
3,76
6,53
10,52

Posti Brev med mottagningsbevis

• minimistorlek
90 x 140 mm
• maksimistorlek

Priority
€
1,46
2,18
3,32
6,38
9,77
16,39

Prissättning av försändelse per viktklass

250 x 353 x 30 mm
(bredd x längd x tjocklek)
maksimivikt 2 000 g
om något av brevets mått
överskrider maximimåtten,
prissätts brevet som ett
brev med tilläggstjänsten
Maxistorlek
försändelserna kan också lämnas i en brevlåda, med undantag av
Maxistorlek som ska lämnas in på Posten

•
•

Posti Prioritybrev

• fäst i den övre delen av adressidan en blå Priority-etikett eller skriv/
tryck på ordet ”Priority”

Postförskott
Maxistorlek, Priority
Express
Lördagsutdelning*

€
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Priority

5,25
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4,45
6,20

x
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*) Kan endast anslutas till Posti Priority-brev, som har Express-tilläggs
tjänsten.

Postförskott

• Postförskott är en momsfri tjänst
• postförskottsavgiften returneras inte, om försändelsen inte löses ut
• maximibeloppet för postförskott är 2 000 euro
Maxistorlek

• minimistorlek
• maksimistorlek
– i rörform

• maksimivikt

– Postförskott

• minimistorlek
90 x 140 mm
• maksimistorlek

€/st.

2 000

13,52

250 x 353 x 30 mm

Försändelse- och portobeteckningar
På försändelserna används ett adresskort för Posti Brev med mottagningsbevis. Närmare instruktioner om försändelse- och portobeteckningar samt adresskort finns på vår webplats www.posti.fi under produkten.

Tilläggstjänster

• Överlämning till adressaten personligen

1,30 €/st.

Assurerad försändelse
Prissättning per viktklass enligt assuransvärde

Tilläggstjänster till inrikes brevförsändelser
Tilläggstjänster

Vikt högst
g

något mått, bredd, längd eller tjocklek
överskrider storleken 250 x 353 x 30 mm
längd + bredd + tjocklek högst 900 mm,
längden dock högst 600 mm
längd + dubbel diameter högst 1 040 mm,
längden dock högst 900 mm
2 000 g
maksimivikt 500 g

Express

• minimistorlek 90 x 140 x 0,2 mm
• maksimistorlek 250 x 353 x 30 mm
• maksimivikt 2 000 g
• avgiftsbelagd hämtning av försändelserna kan beställas
www.posti.fi/transportbestallning

Assuransvärde
högst 5 000 €
Vikt högst g
100
250
2 000

• assuransvärde
• maksimistorlek
• maksimivikt

Assuransvärde
5 001 – 15 000 €

€/st.

€/st.

11,01
12,57
21,34

14,15
15,65
29,09

högst 5 000 € och 15 000 €
100 x 60 x 60 cm
2 kg

Försändelse- och portobeteckningar
På försändelserna används ett adresskort för Assurerad försändelse som
kan skrivas ut med Postens utskriftsprogrammet. Närmare instruktioner
om försändelse- och portobeteckningar samt adresskort finns på vår
webplats www.posti.fi under produkten. Fästa på en bräcklig paket
”Omtåligt”-etiketter.

Tilläggstjänster

• Överlämning till adressaten personligen
• Postförskott				

1,30 €/st.
5,25 €/st.

Övriga avgifter

• serviceavgift för undantagsladdning 33,00 €, inkl. moms.
• kopia av transaktionsspecifikation 19,50 € + moms. /st.
• behandlingsavgift för felstämplingar 22,00 € /ansökan, inkl. moms.
• ansökningar under 20 € eller äldre än 6 månader behandlas inte
• minimibeloppet som återbetalas på ett bankkonto är 10,00 €
• debitering för annat arbete 52,74 € + moms. /timme
• transaktionsspecifikation och produktuppföljningsrapport i brev
12,00 € + moms. /st.

Posti Rekommenderat brev
Vikt högst g
100
250
2 000

€/st.
5,89
8,70
11,41

Tilländringar förbehålles.

Prissättning av försändelse per viktklass

• minimistorlek
90 x 140 mm
• maksimistorlek

250 x 353 x 30 mm

Försändelse- och portobeteckningar

© 2018 Posti

21.5.2018

På försändelserna används ett adresskort för Posti Rekommenderat
brev som kan skrivas ut med Postens utskriftsprogrammet. Närmare
instruktioner om försändelse- och portobeteckningar samt adresskort
finns på vår webplats www.posti.fi under produkten.

Tilläggstjänster

• Överlämning till adressaten personligen

1,30 €/st.

Posti.fi

