Postikuori helpottaa rutiineja
Tilaat Postikuoret vaivattomasti yrityksesi ilmeellä postikuorikaupasta. Postikuori on
heti valmis käyttöön. Siihen on painettu lähettäjän yhteystiedot ja se on valmiiksi
maksettu. Se on hyvä valinta, jos postitusmääräsi vaihtelee tai yritykselläsi on
useita toimipisteitä.

Sujauta kirje kuoreen ja vie postiin!
·
·
·
·
·

Ei lähettämiseen liittyvien dokumenttien täyttämistä.
Postikuoren hinta sisältää postimaksun sekä kuoren ja painatuskustannukset.
Kotimaan ja ulkomaan postituksiin on omat Postikuorensa. Ulkomaan kuoriin
sisältyy postimaksu kaikkialle maailmaan.
Lähetykset voit jättää myös postiin tai kirjelaatikkoon.
Paljon hyviä kuori- pakkausvaihtoehtoja.

Tuotteen perustiedot
·

Kuori- ja pakkausvaihtoehdot
Postikuorikaupassa on useita ratkaisuja kirjeiden lähettämiseen sekä
pakkausvaihtoehtoja erilaisiin postitustarpeisiin.

·

Kohdemaat
• Postikuoria on saatavilla sekä kotimaahan että ulkomaille.
Kotimaan kuoreen sisältyy postimaksu palvelutason (Economy/Priority)
mukaan.
• Ulkomaan kuoreen sisältyy Priority-kirjeen postimaksu kaikkialle maailmaan.
• Maakohtaiset tiedot, rajoitukset ja toimitusajat löydät Maatiedot-sivuilta

·

Enimmäispaino
• Isot kirjekuoret (C4/E4-koko): kotimaa ja ulkomaat 500 g
• Pienet kirjekuoret (C5/E5-koko): kotimaa 250 g ja ulkomaat 100 g
• Saatavilla on myös pakkaustuotteita pientavaroiden lähettämiseen esim.
pussikuoret, kuplapussit ja laatikot joiden enimmäispaino on 1000 g

·

Enimmäismitat
• Paksuus C4/E4- ja C5/E5-kuorille on 20 mm.
• Pussikuoren, kuplapussin ja laatikon paksuus on 30 mm.

·

Kuoreen painettavat merkinnät
• postikuoren maksumerkintä
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•

tilausasiakasnumero
enimmäispaksuus ja -paino
Priority/Economy-merkintä
postimaksu maksettu Suomessa/ulkomaille.

·

Lähettäminen
• Postikuoren voi jättää kirjelaatikkoon, postiin, postikeskuksenvastaanottoon tai
Postin noutokuljetukseen.
• Tulliluetteloa ei tarvita tavaraa sisältäviin kirjeisiin EU-maihin. EU:n
ulkopuolisiin maihin sekä EU:n valmiste- ja arvonlisäveroalueen ulkopuolisille
erityisalueille liitetään pieni tulliluettelo (CN 22). Jos lähetyksen arvo yli 300
euroa, liitetään tarvittava määrä isoja tulliluetteloita (CN 23) kohdemaassa
ymmärrettävällä kielellä.
• Kahden kirjelaatikon jättöpaikoissa keltaiseen jätetään Economy-kirjeet ja
siniseen Priority-kirjeet.

·

Vastaanottaminen
• Postikuoret jaetaan perusjakelussa vastaanottajan postiluukkuun tai
-laatikkoon.

·

Hinnoittelu
• Postikuoren hinta perustuu kulkunopeuteen (Priority tai Economy),
painoluokkaan kuoreen/pakkaukseen ja painatukseen käytettävien värien
määrästä.
• Hinta sisältää postimaksun lisäksi myös kuoret tai pakkaukset, painatukset ja
toimituksen yhteen osoitteeseen.
• Postikuorien toimitusaika on 7 arkipäivää siitä, kun tilaus on toimitettu
kuorivalmistajalle
• Postikuorien hinnat määräytyvät kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan
ja laskutus Postin yleisten sopimusehtojen mukaan.

·

Maksutavat
Laskutus
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