Asiakassuora

Markkinointipalvelut

Osoitteellinen suora - Asiakassuora

Asiakassuorana voi lähettää
esitteitä, lehtiä, kirjeitä tai kortteja.
Luottamuksellisten ja henkilökohtaisten viestien lähettämiseen
tulee käyttää Priority- tai Economykirjeitä.

Asiakassuora-lähetyksille ei
tehdä osoiteselvitystä eikä perille
saamatonta lähetystä palauteta
lähettäjälle, vaan se hävitetään, jollei
lähettäjän ja Postin kesken ole muuta
sovittu (lisäpalvelu Tiedotuspalvelu).

Asiakassuora-lähetykset tulee jättää arkipäivinä (ma-pe) lajittelukeskukseen tai terminaaliin (Helsinki, Tampere, Kuopio, Oulu, Turku,
Seinäjoki, Jyväskylä, Rovaniemi) siellä ilmoitettuun viimeiseen jättöaikaan mennessä. Pääsääntöisesti viimeinen postiinjättöaika on
klo 17.00.
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Oikealla osoitteella varustetut
Asiakassuora-lähetykset jaetaan
vastaanottajille pääsääntöisesti
postiinjätöstä kolmantena
arkipäivänä, loput neljäntenä
päivänä. Jakelun täsmällisyyteen
vaikuttavat onnistunut esityö,
eräkoko ja käsiteltävyys. Jakelun
täsmällisyyteen vaikuttaa myös
se, jos lähetyksiä ei ole postitettu
Postin ohjeiden mukaisesti.

Asiakassuora
Konelajiteltava 1.1.2018
Osoitteellinen markkinointijakelu

Asiakassuora 18155

LISÄPALVELUT

Lisäkäsittely, Tiedotuspalvelu*

KULKUNOPEUS

Kulkunopeus 03, pääsääntöisesti vastaanottajilla
postituksesta kolmantena arkipäivänä, loput neljäntenä.
Lajittelupalvelua käyttäville mahdollisuus 02-nopeuteen yli
25 000 lähetyksen erille. Ei jakelua tiistaisin.

MITAT JA PAINO

Max. 250 x 310 x 10 (mm) avoin lähetys
Max. 250 x 328 x 10 (mm) kirjekuoressa oleva lähetys
Min. 90 x 140 x 0,5 (mm)
Kappalepaino 5-350 g
Kortin paperin neliöpaino 160 g/m2
Mikäli lähetys on neliön mallinen, suositellaan
vähimmäiskokona 200x200mm.

MUITA EHTOJA

Ei osoiteselvitystä.
Postitusohjeet: Erälajiteltujen lähetysten opas,
Konelajiteltavien lähetysten opas
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*) Ei tilattavissa lähetyslistalla, vaan vaatii erillisen
sopimuksen

Asiakassuora
Käsinlajiteltava 1.1.2018
Osoitteellinen markkinointijakelu

Asiakassuora 18156

LISÄPALVELUT

Lisäkäsittely, Tiedotuspalvelu*

KULKUNOPEUS

Kulkunopeus 03, pääsääntöisesti vastaanottajilla
postituksesta kolmantena arkipäivänä, loput neljäntenä.
Lajittelupalvelua käyttäville mahdollisuus 02-nopeuteen yli
25 000 lähetyksen erille. Ei jakelua tiistaisin.

MITAT JA PAINO

Max. 250 x 353 x 20 (mm)**
Min. 90 x 140 x 0,2 (mm)
Max. paino 2000 g
** Erikseen sovittaessa paksuus 30 mm.
Enimmäispaksuuden (20 mm) ylittävään lähetykseen
lisätään maksullinen Lisäkäsittely.

MUITA EHTOJA

Ei osoiteselvitystä.
Postitusohjeet: Erälajiteltujen lähetysten opas
*) Ei tilattavissa lähetyslistalla, vaan vaatii erillisen
sopimuksen
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Postitusohjeet
Konelajiteltava
• Lähetykset laatikoidaan osoitepuolet samansuuntaisesti
• Laatikot tulee merkitä Erälajiteltujen lähetysten oppaan mukaisesti 19 suunnan
mukaan (esim ”03-14 HELSINKI POK”)
• Laatikot yksiköidään kuljetusyksiköihin Erälajiteltujen lähetysten oppaan ohjeiden
mukaisesti, lähetykset joilla kulkunopeus 03 (02)
• Laatikot yksiköidään rullakoihin tai lavalle, mikäli erässä käytetään
Lajittelupalvelua erä voidaan yksiköidä myös dolleihin.
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Postitusohjeet
Käsinlajiteltava
• Lähetykset kimputetaan, poikkeuksena Lajittelupalvelun kautta tulevat erät, joiden
osalta ”avattavat kimput” voidaan laatikoida
• Kimppumerkinnät Erälajiteltujen lähetysten oppaan mukaisesti
• Kimput yksiköidään kuljetusyksikköihin Erälajiteltujen lähetysten oppaan
mukaisesti, lähetykset joilla kulkunopeus 03 (02). Avattavat kimput suositellaan
yksiköitävän erikseen.
• Kimput yksiköidään rullakoihin, lehtihäkkiin tai lavalle
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Lisäkäsittely

Posti Asiakassuora -lähetyksiin lisätään
maksullinen Lisäkäsittely, kun lähetyksen
mitat tai muoto poikkeavat ko. tuotteelle
määritellyistä tuoteominaisuuksista tai sitä ei
ole esikäsitelty Postin ohjeiden mukaisesti
(Erälajiteltujen ja Konelajiteltavien lähetysten
oppaat)
Lisäkäsittely lisätään myös, jos käsinlajiteltavan
lähetyksen paksuus on yli 20mm
Lisäkäsittely lisätään, jos käsinlajiteltavat
lähetykset postitetaan laatikoituna tai
konelajiteltavat lähetykset kimputettuna
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Lisätietoja palveluista ja
hinnoista www.posti.fi
Lähetysten maksumerkinnät ladattavissa
www.posti.fi/
maksumerkinnat
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