Prislista för Prissättningstjänsten från och med 1.5.2021
Denna Posti Ab:s (nedan Posti) prislista för Prissättningstjänsten gäller tills vidare från och med 1.5.2021.
Priserna i prislistan visas utan moms, om inte annat anges. Vid fakturering tillkommer gällande moms på priserna.
I Prissättningstjänsten prissätter vi brev för din räkning. Försändelserna prissätts i regel följande vardag efter postning. För tjänsten tecknas ett
separat avtal.
Postningsanvisning: Separera försändelserna i egna buntar på basis av försändelseslag enligt postningsanvisningen för Prissättningstjänsten.
Placera arbetsbeställningsblanketten överst på varje lastbärare/leveransparti.
Obs! Bunta omsorgsfullt ihop små partier till exempel med gummisnoddar, så att bunten inte faller isär under transporten. Lämna försändelserna antingen till Postis butik eller beställ en avgiftsbelagd avhämtning på www.posti.fi/transportbestallning. Tilläggsinformation finns också på
webbadressen www.posti.fi.

Grundavgifter
Förutom porton debiteras prissättningstjänstkunder för
månatlig bruksavgift
31,80 € /månad
månatlig bruksavgift för Info		 7,95 € /månad
serviceavgift för prissättningstjänstarbete
10 procent på slutsumman för portona
beställning på engångsarbete
21,20 € /arbetsbeställning
serviceavgift för beställning på engångsarbete 10 procent på slutsumman för portona
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INRIKES BREV
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minimistorlek
maximistorlek
maximivikt

Posti Prissättningstjänst-brev

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

Sändningsstorlek
1–
50 –

€ / stycke

€ / kg

1,17
0,98

9,83
8,09

INTERNATIONELLA BREV
90 x 140 mm
250 x 353 x 30 mm
2 kg

Europa
Övriga länder

€/stycke

€/kg

1,45
1,54

20,13
38,49

Tilläggstjänster
Exprès
Tilläggstjänst till Posti Priority-brev utrikes.
Kontrollera på vår websida www.posti.fi de länder där försändelsen
kan följas upp.
Fäst en Exprès-streckkodsetikett som du får i Postis butiker.

•

till alla länder

9,78 €/stycke

Posti Economy-brev utrikes,
prissättningstjänsten
Europa
Övriga länder

€/stycke

€/kg

1,18
1,19

16,35
21,17

Skicka varor i brev till länder utanför EU
Använd tullförteckningen CN 22 för länder utanför EU och Europeiska
gemenskapens mervärdesskatte- och accisområde, när innehållets
värde är högst 300 euro. När innehållets värde överskrider 300 euro,
använd endast den övre delen av CN 22 och fyll dessutom i behövligt
antal CN 23-tullförtekcningar. Du kan skriva ut tullförteckningar på vår
webbplats.
Bifoga även andra dokument som tullen kräver (handels- eller proformafaktura) till försändelser som skickas i kommersiellt syfte. Gäller
alla brevförsändelser.

Posti.fi

Tilländringar förbehålles.

Posti Priority-brev utrikes,
prissättningstjänsten

29.5.2021

minimistorlek
maximistorlek
maximivikt
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