Nätverket – småföretagens servicekanal
– Prislista från och med 1.1.2018
Tjänsten är avsedd för småföretag och är tillgänglig på adressen www.posti.fi/natverk.
Prissättningen baserar sig på självbetjäning och betalning via Ärendekontot. Prissättningen av Tjänsten meddelas i prislistan som finns i Tjänsten
samt vid köp av tjänsten.
Priset för Nätverkets tjänster består av transaktionsspecifika avgifter samt eventuella periodiska avgifter eller öppningsavgifter.
Om tjänsten omfattar tjänster med månadsdebitering, tar vi ut en månadsavgift som du valt från ditt Ärendekonto. I så fall upphör den tidigare
användningsrätten automatiskt.
Om ditt Ärendekonto saknar täckning för debitering av månadsavgiften eller någon annan avgift som du ansvarar för kan Posti spärra tjänsten.
Posti har rätt att debitera en avgift för öppnande av tjänsten enligt prislistan.
Priserna i denna prislista visas utan moms, om inte annat anges. På priserna tillkommer gällande moms.

På tjänsterna tillämpas tjänste- eller produktspecifika villkor
På Postis tjänster som ingår i Nätverket tillämpas produktvillkoren för respektive tjänst. Ibruktagande av tjänsten kan förutsätta ett separat avtal.
När du köper tjänsten via Nätverket godkänner du samtidigt villkoren för tjänsten.
Med e-faktura avses leverans av e-fakturor som är adresserade till företag till en e-fakturatjänst som valts av mottagaren. Med e-brev avses
sändning eller mottagning av elektroniskt brev i Netposti eller Nätverket. I priserna för brev i pappersformat ingår utskrift i färg på standardpapper, förpackning i standardkuvert samt utdelning som Economy-brev till mottagarna.
Med inkommande e-faktura avses en e-faktura som kommer direkt till Nätverket.

Ytterligare information
Tilläggsinformation finns också på webbadressen www.posti.fi/natverk.

E-fakturor och meddelanden
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HYR POSTBOX
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Öppning
Hyra 12 mån.

145,00
168,00

Övriga avgifter
ÖVRIGA AVGIFTER
Arkivering av egna filer
Extar utrymme för arkivering av egna filer
Arkivering över 1 år gamla brev och fakturor
Öppningavgift för stängt postlåda

€
10 st. gratis
9,90 €/mån. per 1000 st.
99,00 €/ extra år
135,00

Posti.fi

Alla rättigheter till ändringar förbehålls.

TA EMOT MEDDELANDEN
Inkommade elektroniskt brev
Inkommande e-faktura

Extra sidor
€

21.11.2017

E-faktura inom OpusCapitas nätverk
E-faktura till andra operatörers nätverk
Elektronisk brev
Pappersbrev inom landet, i färg, Economy
Pappersbrev utomlands, i färg, Economy

1-2 sidor
€
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