SmartShip
Rahtituotteiden ja lisäpalveluiden
valitseminen

Valitse Posti SmartShipistä Posti Rahti, jos olet
lähettämässä rahtilähetystä rahtikirjalla

[Oma nimi ja titteli]
12.11.2019

Posti Rahti – tilaa tänään, perillä huomenna
Näin tilaat

Asiakirjat ja seuranta

•

Kuljetusasiakirjat Posti SmartShipistä

Tilaa kuljetus Posti SmartShipissa noutopäivänä mahdollisimman aikaisin, viimeistään klo 11.30. Tilaa osa- ja täyskuormat noutoa edeltävänä päivänä.

• Rahtikirja ja kollilappu
• Asiakas varustaa jokaisen kollin yksilöidyllä kollilapulla ja antaa kuljettajalle
rahtikirjan.
Seuranta

Näin noudamme
•

Tilaus noudetaan ensisijaisesti tilauspäivänä ja toimitetaan lähtöterminaaliin
klo 16 mennessä.

•

Kuljettaja suorittaa lähetyksen vastaanottotarkastuksen ja kuormaamisen.

•

Lähetyksen asianmukainen pakkaaminen
on lähettäjän vastuulla.
[Oma nimi ja titteli]
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• Lähetys rekisteröityy ympärivuorokautisesti kuljetuksen jokaisessa vaiheessa.
Seuranta toimii lähetystasolla.
Hinnoittelu
• Perustuu etäisyyteen ja lähetyksen
kokoon. Tarkemmat rahdituspainon
määrittelyt löydät tuote-ehdoista.

Toimitus
• Lähetys toimitetaan vastaanottajalle
arkipäivisin klo 8–16.
• Mikäli vastaanottaja on yksityishenkilö,
otamme henkilökohtaisesti yhteyttä
vastaanottajaan parhaan toimitusajan
sopimiseksi. Tähän on syytä varata yksi
ylimääräinen arkipäivä.
• Tarkemmat kuljetusajat
toimitusaikakyselystä.

Rahdin lisäpalvelut
Rahtikirjalla kulkevat lähetykset
• Aikataulutettu jakelu
• Valittavat toimitusaikaikkunat ovat 07-09, 09-12, 12-14 ja 1416. Tarkista postinumerokohtaiset aikaikkunat SmartShiptilauskanavasta.
• Jakelu yksityishenkilölle
• Toimitus yksityishenkilölle. Sisältää toimitusajan sopimisen.
Vastaanottajan puhelinnumero vaaditaan.
• Jälkivaatimus
• Luovutus vastaanottajalle asiakkaan määrittelemää maksua
vastaan. Summa, tilinumero ja maksuviite vaaditaan.
• Henkilökohtaisesti luovutettava
• Toimitus lähetyksessä ainoastaan mainitulle henkilölle.
Palveluun kuuluu soitto vastaanottajalle vähintään tunti
ennen saapumista.
• Luovuttaminen ilman vastaanottajan kuittausta
• Toimitus vastaanottajan osoitteeseen, vaikka vastaanottaja ei
ole paikalla.
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• Soitto ennen jakelua
• Soitto vähintään tunti ennen saapumista. Vastaanottajan
puhelinnumero vaaditaan.
• Soitto ennen noutoa
• Soitto vähintään tunti ennen saapumista. Lähettäjän
puhelinnumero vaaditaan.
• Vaarallisten aineiden kuljetus (VAK) / LQ Kuljetus
• VAK-laissa vaaralliseksi luokiteltujen aineiden ja esineiden
kuljettaminen. Tavaranhaltija-kenttään voi laittaa lähettäjän
nimen. Käsittelytietoa 1-4 kentät tulostuvat VAK-asiakirjalle,
mutta eivät siirry EDI-sanomassa Postille.
• Täsmäpaikkajakelu
• Toimitus tiettyyn paikkaan, jonne on esteetön kulku. Sisältää
toimitusajan sopimisen. Vastaanottajan puhelinnumero
vaaditaan. Myyjän kanssa sovittava palvelu, joka avataan
erikseen.

Rahdin lisäpalvelut
Rahtikirjalla kulkevat lähetykset
• Täsmäpaikkanouto
• Nouto tietystä paikasta, jonne on esteetön kulku. Sisältää
noutoajan sopimisen. Lähettäjän puhelinnumero vaaditaan.
Myyjän kanssa sovittava palvelu, joka avataan erikseen.
• Hyllytyspalvelu
• Palveluun kuuluu mm. lähetysten vieminen vastaanottavan
asiakaskohteen erikseen määriteltyyn paikkaan, lähetysten
purkaminen pakkauksesta, lähetyksen tavaroiden paikoilleen
laitto (hyllytys) ja pakkausjätteen pois vienti. Lisäksi voidaan
suorittaa esim. inventaario tai lisätilauksen tekeminen.
Hyllytyspalvelu sopii säännölliseen ja ennalta sovittuun
tavarantoimitukseen. Vastaanottajan puhelinnumero
vaaditaan. Myyjän kanssa sovittava palvelu, joka avataan
erikseen.
• Purku tuotepakkauksesta
• Lähetys puretaan kuljetus- ja tuotepakkauksesta yhteen
paikkaan, pakkausmateriaali kuljetetaan pois ja hävitetään
asianmukaisesti. Myyjän kanssa sovittava palvelu, joka
avataan erikseen.
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• Purku kuljetuspakkauksesta
• Pakettilähetys puretaan kuljetuspakkauksesta ja rahtilähetys
kuljetusalustalta, pakkausmateriaalit kuljetetaan pois ja
hävitetään asianmukaisesti. Myyjän kanssa sovittava palvelu,
joka avataan erikseen.
• Toimitus terminaaliin
• Asiakkaan on mahdollista tuoda kuljetusvalmis rahtilähetys
suoraan terminaaliin jatkokuljettamista varten. Suurin sallittu
terminaaliin toimitettava lähetys on rahdituspainoltaan 2500 kg.
• Nouto terminaalista
• Asiakkaan on mahdollista osoittaa lähetys suoraan terminaaliin,
joista vastaanottaja noutaa lähetyksensä. Posti on yhteydessä
vastaanottajaan lähetyksen saapuessa terminaaliin.
Vastaanottajan puhelinnumero vaaditaan.
• Lämminkuljetus
• Lähetykset kuljetetaan lämmitetyssä (> +0 astetta)
kuormatilassa. Lämminkuljetuspalvelu on saatavilla arkipäivisin
1.10.–30.4.välisenä aikana.

Rahdin lisäpalvelut
Rahtikirjalla kulkevat lähetykset
• Nosturipalvelu
• Rahtilähetysten nouto ja/tai jakelu tehdään nosturikalustolla.
Nosturipalvelu on saatavissa alle 5000 kg:n lähetyserille ja
yksittäisen kollin paino ei saa ylittää 2500 kiloa.
• Jätekuljetus
• Nimi, koodi ja paino vaaditaan. Myyjän kanssa sovittava
palvelu, joka avataan erikseen.
• Pitkä lähetys
• Lisäpalvelu koskee rahtina lähetettäviä tavaroita, esineitä ja
nippuja, jotka ovat 2,4- 7,0 metriä pitkiä ja päällelastauskelpoisia. Yli 7 metriä pitkän tavaran kuljettamisesta
tulee sopia erikseen.
• Maksaja muu kuin lähettäjä
• Maksajan asiakasnumero vaaditaan.
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Valitse Posti SmartShipistä Posti Express-rahti, jos olet
lähettämässä rahtilähetystä osoitekortilla
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Posti Express-rahti – tilaa tänään, perillä huomenna
Näin tilaat

Asiakirjat ja seuranta

•

Kuljetusasiakirjat Posti SmartShipistä

Tilaa kuljetus Posti SmartShipissa noutopäivänä mahdollisimman aikaisin, viimeistään klo 11.30. Tilaa osa- ja täyskuormat noutoa edeltävänä päivänä.

• Osoitekortti
• Asiakas varustaa jokaisen kollin yksilöidyllä osoitekortilla.
Seuranta

Näin noudamme
•

Tilaus noudetaan ensisijaisesti tilauspäivänä ja toimitetaan lähtöterminaaliin
klo 16 mennessä.

•

Kuljettaja suorittaa lähetyksen vastaanottotarkastuksen ja kuormaamisen.

•

Lähetyksen asianmukainen pakkaaminen
on lähettäjän vastuulla.
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• Lähetys rekisteröityy ympärivuorokautisesti kuljetuksen jokaisessa vaiheessa.
Seuranta toimii lähetystasolla.
Hinnoittelu
• Perustuu etäisyyteen ja lähetyksen
kokoon.

Toimitus
• Lähetys toimitetaan vastaanottajalle
arkipäivisin klo 8–16.
• Mikäli vastaanottaja on yksityishenkilö,
otamme henkilökohtaisesti yhteyttä
vastaanottajaan parhaan toimitusajan
sopimiseksi. Tähän on syytä varata yksi
ylimääräinen arkipäivä.
• Tarkemmat kuljetusajat
toimitusaikakyselystä.

Mitä lisäpalveluja Express-rahdille?
Osoitekortilla kulkevat lähetykset
•

Aamuksi 09
• Lähetys toimitetaan vastaanottajalle Toimitusaikakyselyssä
määritellyillä alueilla seuraavaksi arkipäiväksi klo 9.00 mennessä.
• Illaksi 21
• Posti on yhteydessä vastaanottajaan 1–2 arkipäivän kuluessa
lähettämisestä ja sopii jakeluaikavälin aikaisintaan seuraavaksi
arkipäiväksi. Lähetys toimitetaan vastaanottajalle arkipäivisin klo
9–21 välisenä aikana. Palvelu sisältää jakelun
kuljetusasiakirjassa merkittyyn osoitteeseen vastaanottajan
huoneiston ulko-oven välittömään läheisyyteen.
• Samana päivänä 00
• Lähetykset noudetaan asiakkaalta paikkakunta- ja
palvelukohtaisen aikataulun tai asiakassopimuksen mukaan ja
toimitetaan vastaanottajalle samana päivänä klo 16.00
mennessä.
• Postiennakko
• Lähetys luovutetaan vastaanottajalle Asiakkaan määrittelemää
maksua vastaan.
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•

•

•

•

•

Henkilökohtaisesti luovutettava
• Lähetys luovutetaan vain lähetykseen merkitylle vastaanottajalle
henkilökohtaisesti.
Luovuttaminen ilman vastaanottajan kuittausta
• Lähetykset toimitetaan kuljetusasiakirjan mukaiseen osoitteeseen
ilman vastaanottajan kuittausta.
Sähköinen ennakkoilmoitus
• Posti lähettää ennakkotiedon jaettavasta lähetyksestä lähettäjän
EDI-sanomassa ilmoittamaan matkapuhelinnumeroon tai
sähköpostiositteeseen.
Soitto ennen jakelua
• Vastaanottajaan otetaan yhteyttä puhelimitse ennen jakelua ja
ilmoitetaan tarkempi jakeluajankohta.
Vaarallisten aineiden kuljetus (VAK / LQ Kuljetus)
• VAK-laissa vaaralliseksi luokiteltujen aineiden ja esineiden
kuljettaminen. Tavaranhaltija-kenttään voi laittaa lähettäjän
nimen. Käsittelytietoa 1-4 kentät tulostuvat VAK-asiakirjalle,
mutta eivät siirry EDI-sanomassa Postille.

Mitä lisäpalveluja Express-rahdille?
Osoitekortilla kulkevat lähetykset

•

Purku kuljetuspakkauksesta
• Pakettilähetys puretaan kuljetuspakkauksesta ja rahtilähetys
• Täsmäpaikkajakelu
kuljetusalustalta, pakkausmateriaalit kuljetetaan pois ja
• Palvelu sisältää lähetyksen toimituksen erikseen määriteltyyn yhteen
paikkaan, kuten kerrokseen, työhuoneeseen tai vastaavaan. Posti sopii
hävitetään asianmukaisesti. Myyjän kanssa sovittava
palvelu, joka avataan erikseen.
ennalta puhelimitse vastaanottajan kanssa lähetyksen tarkan
• Käyttökuntoon asennus
toimituspaikan sekä ilmoittaa toimitusajan kahden tunnin tarkkuudella.
Myyjän kanssa sovittava palvelu, joka avataan erikseen.
• Sisältää laitteen toimituksen sisälle asennuspaikalle,
asennuksen käyttökuntoon ja pakkausjätteen poisviennin
• Hyllytyspalvelu
asianmukaiseen kierrätykseen. Palvelussa ei ole mahdollista
• Palveluun kuuluu mm. lähetysten vieminen vastaanottavan asiakaskohteen
erikseen määriteltyyn paikkaan, lähetysten purkaminen pakkauksesta,
suorittaa luvanvaraisia asennustehtäviä. Asennuksen kesto
on maksimissaan 15 min. Myyjän kanssa sovittava palvelu,
lähetyksen tavaroiden paikoilleen laitto (hyllytys) ja pakkausjätteen pois
joka avataan erikseen.
vienti. Lisäksi voidaan suorittaa esim. inventaario tai lisätilauksen
tekeminen. Hyllytyspalvelu sopii säännölliseen ja ennalta sovittuun
• Kuljetus kierrätykseen
• Lähetyksen toimituksen yhteydessä Posti ottaa
tavarantoimitukseen. Vastaanottajan puhelinnumero vaaditaan. Myyjän
vastaanottajalta uutta tuotetta vastaan vanhan tuotteen
kanssa sovittava palvelu, joka avataan erikseen.
• Purku tuotepakkauksesta
kuljetettavaksi asianmukaisesti kierrätykseen tai
hävitykseen. Yhtä uutta tuotetta vastaan voi tilata yhden
• Lähetys puretaan kuljetus- ja tuotepakkauksesta yhteen paikkaan,
vastaavan tuotteen kuljetuksen kierrätykseen. Myyjän
pakkausmateriaali kuljetetaan pois ja hävitetään asianmukaisesti. Myyjän
kanssa sovittava palvelu, joka avataan erikseen.
kanssa sovittava palvelu, joka avataan erikseen.
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Mitä lisäpalveluja Express-rahdille?
Osoitekortilla kulkevat lähetykset
•

Laiteasennus
• Laiteasennus sisältää laitteen toimituksen sisälle asennuspaikalle,
luvanvaraisen käyttökuntoon asennuksen ja pakkausjätteen poisviennin
asianmukaiseen kierrätykseen. Palvelu on saatavissa useimmille kodinkone
ja –elektroniikkatuotteille. Myyjän kanssa sovittava palvelu, joka avataan
erikseen.
• Nouto terminaalista
• Asiakkaan on mahdollista osoittaa lähetys suoraan terminaaliin, joista
vastaanottaja noutaa lähetyksensä. Posti on yhteydessä vastaanottajaan
lähetyksen saapuessa terminaaliin. Lähettäjän tulee ilmoittaa
vastaanottajan puhelinnumero kuljetusasiakirjassa.
• Lämminkuljetus
• Lähetykset kuljetetaan lämmitetyssä (> +0 astetta) kuormatilassa.
Lämminkuljetuspalvelu on saatavilla arkipäivisin 1.10.–30.4.välisenä
aikana.

[Oma nimi ja titteli]
12.11.2019

