Närpostlåda- och tidningsutdelningstjänster

– Prislista för företag och samfund från och med 1.1.2018
På priserna tillkommer gällande moms.

NÄRPOSTLÅDA-TJÄNSTER
Närpostlåda erbjuder dig möjligheten att få företagets post till önskad plats. Tjänsten lämpar sig även för bostadsbolag.

Öppningsavgift

16458

För ibruktagande av Närpostlåda-tjänsterna debiteras en öppningsavgift på 12,10 €.
Den återbetalas inte i samband avbeställning eller uppsägning av tjänsten.

Posti Närpostlåda till företag

Posti Närpostlåda till bostadsbolag

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

• Prissättningen grundar sig på en öppningsavgift och en
årsavgift beroende på antalet lägenheter.

Ruttavvikelse (meter)

€/år

16524

0–50

175,00

16527

51–200

350,00

16528

201–500

560,00

16529

501–1 000

770,00

16530

1 001–2 000

Antalet lägenheter

16469

€/lägenhet/år

1–2

122,00

3–9

101,00

10–19

95,00

20–29

90,00

30 eller fler

88,00

1 050,00

TIDNINGSUTDELNING TILL FÖRETAG-TJÄNSTER
Med tjänsten för Tidningsutdelning till företag får du morgontidningen smidigt utdelad till företagets dörr istället för i lådan vid
vägkanten. Tjänsten lämpar sig även för bostadsbolag.

Öppningsavgift

17537

Posti Tidigutdelningstidning till bostadsbolag

• I tjänsten ingår att morgontidningarna delas ut i ett brev
inkast eller en brevlåda som överenskommits med kunden.
Utdelningsplatsen avviker från den utdelningsplats som ingår
i tidningens prenumerationspris. Tjänsten gäller tills vidare.

• Med tjänsten för Tidigutdelning till bostadsbolag delas
tidningar i Postis Tidigutdelning ut till en med Husbolaget
avtalad plats på den adressplats som anges i tidningens
beställningsadress, eller en plats i närheten. Tjänsten omfattar alltid alla lägenheter i husbolaget.

• Prissättningen baserar sig på öppningskostnaderna på
ruttavvikelsen från tidigutdelningens rutt som orsakas av
tjänsten Tidigutdelningstidning till företag. Postlådan kan
antingen placeras längs utdelningsrutten eller så att avvikelsen fram och tillbaka från rutten är högst två kilometer.
€/år

0–50

175,00

51–200

350,00

201–500

560,00

501–1 000
1 001–2 000

• 8,53 € /mån./lägenhet (102,36 €/år).
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Ruttavvikelse (meter)

• Prissättningen grundar sig på en öppningsavgift och en
årsavgift beroende på det totala antalet bostadslägenheter
i husbolaget. Tjänsten prissätts enligt antalet bostadslägenheter i bolaget.

15.10.2017

Posti Tidigutdelningstidning till företag

Tilländringar förbehålles.

Tidigutdelningstidning till företag och bostadsbolag-tjänsterna debiteras en öppningsavgift på 12,10 €.
Den återbetalas inte i samband avbeställning eller uppsägning av tjänsten.

770,00
1 050,00

Posti.fi

