Posti frakt
Anvisning för ifyllande av fraktsedel
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Anvisning för ifyllande av fraktsedel

Fraktsedelns nummer

1. Avsändarens namn *, adress inkl. postnummer och
kundnummer
2. Mottagarens namn *, adress inkl. postnummer och
kundnummer (om mottagaren betalar frakten)
3. Avsändningsort och adress inkl. postnummer, om annan
än avsändarens
4. Leveransadressen på bestämmelseorten inkl.
postnummer, om annan än mottagarens adress
5. Avsändningsdatum
6. Fraktsedelns nummer (Obs. Kontrollera att numret är
detsamma som under streckkoden)
7. Avsändarens referens (skrivs ut på fakturan)
8. Mottagarens referens (skrivs ut på fakturan)
9. Transportföretag (Posti Ab)
10. Fraktbetalare (avsändare, mottagare eller en annan
betalares kontaktuppgifter)
11. Betalarens kundnummer är obligatoriskt. Frakten
debiteras automatiskt avsändaren om betalarens
kundnummer inte har angetts.
12. Antal kollin, typ (lastpall, kartong, säck, låda etc.)
13. Innehåll och TFÄ-uppgifter: FN-nummer och
bokstäverna UN före numret, ämnets eller föremålets namn
och numret/numren på varningsetiketten, förpackningsgrupp
(om definierad), totalmängden av det farliga ämnet som
volym, brutto- eller nettomassa
14. Försändelsens dimensioner (längd x bredd x höjd)
15. Försändelsens vikt (inkl. förpackningens vikt, FIN-pall 25
kg, EUR-pall 20 kg och effektpall 8 kg)

16. Försändelsens volym enligt fraktberäkningsgrunderna (1 m 3 = 333 kg, FIN-pall = 925 kg/pall, EUR-pall = 740 kg/pall,
halv-/effektpall = 370 kg/pall) med en decimal
17. Totalt antal kollin i försändelsen
18. Försändelsens storlek i flakmeter (1 flakmeter = 1 850 kg)
19. Försändelsens totalvikt
20. Försändelsens totala fraktvikt (1 m³ = 333 kg)
21. På försändelser som skickas mot efterkrav ska det finnas en anteckning om efterkravsbeloppet
22. Instruktioner för transport, andra instruktioner samt andra uppgifter/leveransklausul
23. Förbehåll, datum, ort och underskrift
24. Tilläggstjänster (till exempel TFÄ, värmereglerad transport)
25. Mottagarens underskrift, namnförtydligande, datum och tid samt förarens kvittering
26. Mottaget för transport, förarens underskrift, namnförtydligande, datum och tid (förarens personnummer hos Posti kan
användas som mottagningskvittering, i terminaler ska man beakta mottagningstiden)
27. Avsändare, avsändarens underskrift, namnförtydligande, datum och tid
Avsändarens
namn och
adress, och
postnummer
och kundnummer
* I 1.handeln
mellan
Åland
Fastlandsfinland
ska både avsändarens och adressatens FO-nummer (Företags- och
organisationsnummer) antecknas på transporthandlingarna/fraktsedlarna. Dessutom ska anteckningen ”MOMS REG.”
göras gällande försändelsens adressat om adressaten är upptagen i registret över momsskyldiga. Uppgiften antecknas
efter FO-numret, t.ex. ”1234567–8 MOMS REG.”. Avsändarens FO-nummer antecknas i punkt 1 (efter Avsändarens
namn) och adressatens FO-nummer och MOMS REG. antecknas i punkt 2 (efter Mottagarens namn) .

Bekanta dig med och ta i bruk beställningskanalen för transporttjänster Posti SmartShip på adressen
posti.fi/smartship. Mer information om frakttjänster finns på adressen posti.fi/rahti.

Inrikes frakt
Anvisning för ifyllande av fraktsedel

Avsändningsdatum
Avsändarens namn
Adress
Postnummer och postanstalt
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Fraktsedelns nummer (kontrollera att
numret är detsamma som under
streckkoden)

Avsändarens referens (skrivs ut på fakturan)

Mottagarens namn
Adress
Postnummer och postanstalt

Mottagarens referens (skrivs ut på fakturan)
Transportföretag, Posti

Avsändningsställe
Adress
Postnummer och postanstalt
(om annan än avsändarens adress)

Fraktsedelns nummer
T.ex. ”Hanteras varsamt, får ej staplas”.

Bestämmelseort
Leveransadress
Postnummer och postanstalt

Kolliantal och
kollislag (pall,
kartong, säck,
låda etc.)

Totalantal
kollin i
försändelsen

Fraktbetalare (avsändare,
mottagare eller en annan
betalares kontaktuppgifter)

Innehåll och TFÄ-uppgifter:
FN-nummer och bokstäverna UN
före numret, ämnets eller föremålets
namn och numret/numren på
varningsetiketten,
förpackningsgrupp (om definierad),
totalmängden av de farliga ämnena
som volym, brutto- eller nettomassa
Längden på långa varor (t.ex. L =
6,1 eller längd 6,1)

Försändelsens
vikt (ink.
förpackningens
vikt, FIN-pall 25
kg,
EUR-pall 20 kg
och
effektpall 8 kg)

Försändelsens
totalvikt
Försändelsens
storlek
i flakmeter

Instruktioner för transport, andra
instruktioner samt andra
uppgifter/leveransklausul

Betalarens avtalsnummer är
en obligatorisk uppgift
Försändelsens volym
enligt
fraktberäkningsgrunder
na
1 m³ = 333 kg
FIN-pall = 925 kg/pall
EUR-pall = 740 kg/pall
halv-/effektpall = 370
kg/pall

Försändelsens totala
fraktvikt (1 m³ = 333 kg)

Referensnummer vid försändelser som
skickas mot efterkrav
Kontonummer till vilket efterkravet ska
betalas
Anteckning om efterkravsbeloppet
vid försändelser som skickas mot efterkrav

Eventuella anmärkningar mot
försändelsens skick, datum, ort och
underskrift

Tilläggstjänster (t.ex. TFÄ, värmetransport)

Mottagarens underskrift,
namnförtydligande, datum och tid
samt förarens kvittering

Mottaget för transport: förarens
underskrift, namnförtydligande,
datum och tid (förarens
personnummer hos Posti kan
användas som
mottagningskvittering, i terminaler
ska man beakta mottagningstiden)

Avsändare, avsändarens
underskrift,
datum och tid

