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Kunddirekt-försändelser som 

försetts med korrekt adress

delas i regel ut till mottagarna 

den andra vardagen efter 

inlämningsdagen, resten den 

tredje dagen. Ett lyckat förarbete, 

partistorleken och 

hanterbarheten är faktorer som 

påverkar utdelningsexaktheten. 

Utdelningsexaktheten påverkas 

också om försändelserna inte har 

postats enligt Postis anvisningar. 

Kunddirekt kan du använda för att 

skicka broschyrer, tidningar, brev 

eller kort. För sändning av 

konfidentiella och personliga 

meddelanden använder du 

Priority- eller Economy-brev.

Ingen adressklarering görs

för Kunddirekt-försändelserna och 

obeställbara försändelser skickas 

inte tillbaka till avsändaren utan 

förstörs, om inte annat har avtalats 

mellan avsändaren och Posti 

(tilläggstjänsten Informationstjänst).

Kunddirekt-försändelserna lämnas in på vardagar (mån–fre) till en 

sorteringscentral eller en terminal (Helsingfors, Tammerfors, Kuopio, 

Uleåborg, Åbo, Seinäjoki, Jyväskylä, Rovaniemi) före den 

inlämningstid som meddelas på platsen i fråga. I regel är den sista 

postinlämningstiden kl. 17.00. 



Kunddirekt
Maskinel sortering 1.1.2018
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Kunddirekt 18155Adresserad marknadsföringsutdelning

*) Kan inte beställas via 

försändelseförteckningen, 

utan kräver ett separat 

avtal

TILLÄGGSTJÄNSTER

TRANSPORTHASTIGHET

MÅTT OCH VIKT

ÖVRIGA VILLKOR

Extra hantering, Informationstjänst*

Utdelningshastighet 03, i regel hos mottagarna den tredje 

vardagen efter postning, resten den fjärde dagen.

För dem som använder sorteringstjänsten finns 

möjligheten till 02-hastighet för partier på över 25 000 

exemplar. Ingen utdelning tisdagar.

Max. 250 x 310 x 10 (mm) öppen försändelse

Max. 250 x 328 x 10 (mm) försändelse i kuvert

Min. 90 x 140 x 0,5 (mm)

Styckevikt 5–350 g

Kvadratmetervikt för kortpapperet 160 g/m²

Om försändelsen är kvadratisk, rekommenderas 

minimistorleken 200x200 mm.

Ingen adressklarering. 

Postningsanvisningar: Guide för sändningssorterade 

försändelser, Guide för maskinsorterbara försändelser



Kunddirekt
Manuell sortering 1.1.2018
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Kunddirekt 18156Adresserad marknadsföringsutdelning

*) Kan inte beställas via 

försändelseförteckningen, 

utan kräver ett separat 

avtal

TILLÄGGSTJÄNSTER

TRANSPORTHASTIGHET

MÅTT OCH VIKT

ÖVRIGA VILLKOR

Extra hantering, Informationstjänst*

Utdelningshastighet 03, i regel hos mottagarna den tredje 

vardagen efter postning, resten den fjärde dagen.

För dem som använder sorteringstjänsten finns 

möjligheten till 02-hastighet för partier på över 25 000 

exemplar. Ingen utdelning tisdagar.

Max. 250 x 353 x 20 (mm)**

Min. 90 x 140 x 0,2 (mm)

Maximivikt 2 000 g

** Enligt separat överenskommelse tjocklek 30 mm. Till en 

försändelse som överskrider maximitjockleken (20 mm) 

fogas en avgiftsbelagd Extra hantering.

Ingen adressklarering. 

Postningsanvisningar: Guide för sändningssorterade 

försändelser



Postningsanvisningar

• Försändelserna lastas i lådor med adressidorna i samma riktning.

• Lådorna ska markeras enligt Guiden för sändningssorterade försändelser enligt 

19-riktningen (t.ex. ”03-14 HELSINGFORS POK”) 

• Lådorna lastas i lastbärare enligt anvisningarna i Guiden för sändningssorterade 

försändelser, försändelser med transporthastighet 03 (02)

• Lådorna lastas i rullpallar eller lastpallar, om Sorteringstjänst används kan partiet 

även lastas i dollyer.

Maskinel sortering
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Postningsanvisningar

• Försändelserna buntas, undantag utgör partier som kommer via 

Sorteringstjänsten, och för dem kan de buntar som ska öppnas läggas i lådor.

• Buntbeteckningar enligt Guiden för sändningssorterbara försändelser.

• Buntarna lastas i lastbärare enligt anvisningarna i Guiden för sändningssorterade 

försändelser, försändelser med transporthastighet 03 (02). Det rekommenderas att 

buntar som ska öppnas lastas separat.

• Buntarna lastas i rullpallar, tidningsburar eller på en lastpall.

Manuell sortering
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Tilläggshantering
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Till Post Kunddirekt-försändelser ansluts en 

avgiftsbelagd Tilläggshantering, när 

försändelsens

mått eller form avviker från de 

produktegenskaper som definierats för 

produkten i fråga eller om produkten inte har 

förbehandlats enligt Postis anvisningar 

(Handböckerna för Partisorterade och 

Maskinsorterade försändelser).

Tilläggshantering läggs till även om tjockleken 

på en försändelse som sorteras manuellt är 

över 20 mm. 

Tilläggshantering läggs till om manuellt 

sorterbara försändelser postas i lådor eller 

maskinsorterbara försändelser i buntar.
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Mer information om 

tjänsterna och priserna 

finns på www.posti.fi

Ladda ned 

portobeteckningar för 

försändelser på 

www.posti.fi/

portobeteckningar




