Joulun
2020– sista
Julen 2020
viimeiset
inlämningsdagar
lähetyspäivät

YRITYKSET
FÖRETAG

Inrikes
Paket
Småpaket *
Post-, Hem- och Express-paket *
Post- och Hempaket med Fast track-tilläggstjänst

fredag 18.12
mondag 21.12
tisdag 22.12

För att säkerställa önskad hämtning rekommenderas att du beställer transporten senast kl. 11.30 en arbetsdag före hämtningen kuljetustilaus@posti.com
eller tfn 0200 92000. *I glesbygder kan leveranstiderna avvika från det ovannämnda. Kontrollera tiderna: posti.fi/sv/leveranstidsforfragan

Frakt
Posti Frakt och Posti Expressfrakt fungerar som normalt fram till jul. Vi rekommenderar dock att du lämnar in eller
beställer transporten en arbetsdag tidigare.

Kort och brev
Inrikes julhälsning med frimärke,
även till Åland
Economy-brev
Priority-brev
Priority-standardbrev Pro, 01-hastighet

mondag 14.12

Julkort via posti.fi/kontakti inkl. material,
porto och utdelning, från 0,86 €
Express brev
(enligt leveranstidsundersökningen)

i brevlådan
före kl. 24

torsdag 17.12
fredag 18.12
mondag 21.12

se instruktioner för
utstationering

Kunddirekt fredag 11.12
Economy torsdag 17.12
Priority mondag 21.12

före kl. 11

mondag 21.12
tisdag 22.12

Utrikes
Paket
De nordiska och baltiska länderna
Övriga Europa
Övriga länder

mondag 14.12
mondag 7.12
söndag 15.11

Kort och brev
PRIORITY
Danmark
Övriga nordiska och
baltiska länder
Europa
Kanada och USA
Övriga länder

tisdag 8.12
mondag 14.12
mondag 7.12
söndag 15.11
söndag 15.11

ECONOMY
Danmark
Övriga nordiska och
baltiska länder
Europa
Kanada och USA
Övriga länder

tisdag 1.12
torsdag 10.12
fredag 4.12
söndag 8.11
söndag 8.11

Direktmarknadsföring
PRODUKT
Hemdirect
(buntad tjänst)
Kunddirekt
Postinen
Hemdirect
Premium

SISTA INLÄMNINGSDAG
tisdag 15.12

SISTA UTDELNINGSDAG
mondag 21.12

fredag 11.12

torsdag 17.12

(reservation) onsdag 2.12
(material) tisdag 8.12
mondag 21.12
01-hastighet tisdag 22.12

mondag 21.12
onsdag 23.12

ATT OBSERVERA
Beställ 8 veckor före utd. dag. Fri
kapacitet via beställningskanalen.
Mediautrymme i Postinen
beställs från posti.fi/kontakti
Beställ 8 veckor före utd. dag. Fri
kapacitet via beställningskanalen.

Kontrollera aktuella landspecifika situationer på webbplatsen posti.fi. Utrikes leveranstider utan
förbindelse, med hänsyn till av pandemin orsakade, oförutsedda förändringar i internationella transporter.

posti.fi/julen

