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Ha denna postningsanvisning för Prissättningstjänsten synlig vid företagets 
postningsställe 

  
Posti väger och prissätter breven åt dig samt förser dem med portobeteckningar. Prissättningstjänsten 
hanterar endast dessa försändelser 
• Inrikes prissättningstjänstbrev, inga tilläggstjänster 
• Utrikes Economy-brev och Priority-brev samt Priority-brev 
 
Se till att leveranspartiet endast innehåller försändelser som omfattas av prissättningstjänsten och att en 
undertecknad arbetsbeställningsblankett alltid är med. Blanketter kan beställas på nätet via 
posti.fi/lomakkeet. 
 
Separera breven i lådor enligt följande – kom också ihåg arbetsbeställningsblanketten 

• Sortera inrikes och utrikes brev i egna lådor eller i egna buntar i samma låda om antalet försändelser 
är litet. 

• När du postar utrikes brev, ange klart i tilläggsuppgifterna, om det handlar om Economy- eller 
Priority-brev. 

• Fäst arbetsbeställningsblanketter vid buntarna och säkerställ att buntarna inte faller isär under 
transporten.  

• Lägg den undertecknade och daterade arbetsbeställningsblanketten för prissättningstjänsten överst  
i varje låda och leveransparti/bunt.  

• Säkerställ att arbetsbeställningsblanketten inte lossnar från leveranspartiet under transporten.  
• Försäkra dig om att du har rätt infokod på blanketten, om en sådan är i bruk.  
 
Möjliga tilläggsdebiteringar 

Om en leverans eller ett leveransparti har lämnats utan arbetsbeställningsblankett, avtalet om 
prissättningstjänst inte är giltigt eller vi måste returnera ett leveransparti till avsändaren, debiteras en 
avgift för utredningen och returneringen i enlighet med prislistan Tilläggstjänster och serviceavgifter 
(debitering för övrigt arbete).   
 
För försändelser som lämnas på posten utan avsändaruppgifter och arbetsbeställningsblankett debiterar 
vi mottagaren på porto och inlösentilläggsavgift. 
 
Posti ansvarar inte för transporthastigheten för försändelser som inte hör till prissättningstjänsten eller 
som har styrts fel. 
 
 
 
Mer information:  posti.fi/hinnoittelupalvelu  
Kundservice:  posti.fi/foretagskundtjanst 
Transportbeställningar:  Transportbeställningar avgiftsfritt via webblanketten posti.fi/kuljetustilaus 

Avgiftsbelagda beställningar per telefon via 0200 92000, mån–fre kl. 8–18 

http://posti.fi/foretagskundtjanst
http://www.posti.fi/lomakkeet
http://www.posti.fi/hinnoittelupalvelu
http://posti.fi/foretagskundtjanst
https://www.posti.fi/yritysasiakkaat/lomakkeet/kuljetustilaus.html
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