Hinnoittelupalvelun hinnasto 1.5.2021 alkaen
Tämä Posti Oy:n (jäljempänä Posti) Hinnoittelupalvelun hinnasto on voimassa 1.5.2021 alkaen.
Hinnaston hinnat on esitetty ilman arvonlisäveroa, ellei toisin mainita. Hintoihin lisätään laskutuksessa kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero.
Hinnoittelupalvelussa hinnoittelemme kirjeet puolestasi. Lähetykset hinnoitellaan pääsääntöisesti postitusta seuraavana työpäivänä. Palvelusta
tehdään erillinen sopimus.
Postitusohje: Erottele lähetykset lähetyslajeittain omiksi nipuiksi Hinnoittelupalvelun postitusohjeen mukaan.
Pane työtilauslomake jokaiseen kuljetusyksikköön/lähetyserään päällimmäiseksi.
Huom. Niputa pienet erät huolellisesti esim. kumilenkein, ettei nippu hajoa kuljetuksessa. Jätä lähetykset joko postiin tai tilaa sille maksullinen
nouto osoitteesta www.posti.fi/kuljetustilaus. Lisätietoja asiakaspalvelusta ja www.posti.fi.

Perusmaksut
Postimaksujen lisäksi hinnoittelupalveluasiakkaalta veloitetaan
kuukausittainen käyttömaksu
31,80 € /kk
infon kuukausittainen käyttömaksu		 7,95 € /kk
hinnoittelupalvelutyön palvelumaksu
10 % postimaksujen loppusummasta
kertatyötilaus
21,20 € /työtilaus
kertatyötilauksen palvelumaksu
10 % postimaksujen loppusummasta
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KOTIMAAN KIRJEET

•
•
•

vähimmäiskoko
enimmäiskoko
enimmäispaino

Posti Hinnoittelupalvelukirje

90 x 140 x 0,2 mm
250 x 353 x 30 mm
2 kg

Eräkoko
1–
50 –

€ / kpl

€ / kg

1,17
0,98

9,83
8,09

KANSAINVÄLISET KIRJEET
90 x 140 mm
250 x 353 x 30 mm
2 kg

Eurooppa
Muut maat

€/kpl

€/kg

1,45
1,54

20,13
38,49

Posti Economy-kirje ulkomaille
hinnoittelupalvelu
Eurooppa
Muut maat

Lisäpalvelut
Tarkista osoitteesta www.posti.fi maat, joissa lähetystä voidaan
seurata.
Kiinnitä Exprès-Pikakirjeisiin Exprès-viivakooditarra, joita saa posteista.

•

16,35
21,17

Käytä EU:n ulkopuolisiin maihin ja Euroopan yhteisön arvonlisä- ja
valmisteveroalueen ulkopuolisille erityisalueille tulliluetteloa CN 22,
kun sisällön arvo on enintään 300 euroa. Kun sisällön arvo ylittää 300
euroa, käytä vain CN 22:n yläosaa ja täytä lisäksi tarvittava määrä
CN 23 -tulliluetteloita. Tulliluetteloita voit tulostaa verkkosivuiltamme.

Lisäpalvelu Posti Priority-kirjeeseen ulkomaille.

9,78 €/kpl

€/kg

1,18
1,19

Tavaran lähettäminen kirjeessä
EU:n ulkopuolelle

Exprès-Pika

kaikkiin maihin

€/kpl

Liitä kaupallisessa tarkoituksessa lähetettävään lähetykseen myös
muut tullin vaatimat asiakirjat (kauppa- tai proformalasku). Koskee
kaikkia kirjelähetyksiä.

Posti.fi

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Posti Priority-kirje ulkomaille
hinnoittelupalvelu

29.5.2021

vähimmäiskoko
enimmäiskoko
enimmäispaino
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