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Prislista för brev-, direktmarknadsförings- och 
tidningstjänster 1.1.2020
Denna Posti Ab:s (nedan Posti) Prislista för brev-, direktmarknadsförings- och tidningstjänster gäller 
tills vidare från och med 1.1.2020 och den ersätter Prislistan för brev-, direktmarknadsförings- och 
tidningstjänster 1.6.2019. 

Mervärdesskatt

Priserna i denna prislista anges exklusive moms, om inte annat anges. Vid fakturering tillkommer gällande 
moms på priserna.

Postavgifterna för postförsändelser till Åland, till specialområden utanför EG:s momsområde och till länder 
utanför EU är momsfria.

Allmänna rabattgrunder

Tjänsternas priser samt grunderna för prissättningen och rabatter specificeras tjänstespecifikt nedan 
i denna prislista eller i de tjänstespecifika prislistorna, kundens avtal eller prisbilagorna till dessa. 
Rabatterna beräknas utifrån de gällande priserna i prislistan och de fastställs per tjänst. Posti följer upp att 
rabattgrunderna realiseras. Om de avviker från det som avtalats, har Posti rätt att dra in en beviljad rabatt/
justera rabattnivån till att motsvara den realiserade nivån.

Den huvudsakliga rabattgrunden för inrikes adresserade brev- och marknadsföringsförsändelser är 
årsvolymen. Årsvolymrabatt för brev kräver ett visst minimiantal försändelser per år enligt avtalet eller dess 
prisbilaga. Ett skriftligt avtal ingås i förväg om de planerade postningarna och de beräknade årsvolymerna 
(i början av avtalsperioden). Kunddirekt årsvolymrabatt kräver ett visst minimiantal försändelser per år, ett 
separat avtal, en postningsplan på årsnivå och uppdatering av planen. Postningsplanen lämnas in och 
uppdateringar i den görs i den elektroniska servicekanal som tillhandahålls av Posti.

Inom tidningstjänster är den huvudsakliga rabattgrunden antalet utgivningar på årsnivå, med undantag 
för tjänsten Tidning, där denna rabatt inte gäller. Inom tjänsten Dagsutdelning av tidning utgör även den 
lokala täckningsprocenten ett rabattelement. För att få rabatt krävs separat avtal, årlig förhandsbeställning 
samt uppdatering av förhandsbeställningens uppgifter och en postningsplan i Postis elektroniska 
servicekanal. Mer information om rabattgrunderna för Tidningstjänsterna finns på sidan 12. 

Ytterligare information 
Tilläggsinformation finns på webbadressen www.posti.fi.

http://www.posti.fi
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Prissättning för försändelser
Prissättningen av brev grundar sig beroende på tjänst på antalet försändelser, vikt, storlek, mottagarens utdelningsområde, 
hanterbarhet och förhandsarbetet som utförts av avsändaren. Priset påverkas också av de tilläggstjänster som används och 
leveranspartiernas storlek samt metoderna för postning och betalning.

Val av postnings- och betalningssätt för brevförsändelser beror på antalet försändelser och användningsbehovet.

Postnings- och betalningssätt Antalet försändelser per dag Annan faktor som påverkar valet

Fakturering enligt 
försändelseförteckning

> 100 st. eller stora engångspartier
Försändelsespecifik försändelsebeteckning på 
försändelsen.

Postkuvert
> 2 försändelser eller antalet 
försändelser varierar

Beställ kuverten på förhand. Behändig också om ditt 
företag har flera verksamhetsställen på olika håll i Finland.

Prissättningstjänst > 20 försändelser Du vill överföra prissättningen till Posti.

Frankeringsmaskin > 7 försändelser Du vill sköta prissättningen själv.

Ärendekonto på Nätverkets 
servicekanal

Relativt små sändningspartier Enkelt sätt för att skicka elektroniska brev och e-fakturor.

Skapa och skicka meddelanden 
i nättjänsten Kontakti.

För enskilda eller återkommande små 
leveranspartier.

Ett snabbt och enkelt sätt att skicka kort, brev och reklam.

PRIORITY- OCH ECONOMY-BREV

Dimensioner
Priority- och Economy-brev

• minimistorlek 90 mm x 140 mm x 0,2 mm
• maximistorlek 250 mm x 353 mm x 30 mm
• maximivikt 2 000 g

Tilläggstjänster
Posti Priority-brev Posti Economy-brev

Postförskott x x

Informationstjänst, se sidan 24 x x

Postförskott 1144

• 5,55 €/st.

Postförskott är en momsfri tjänst.
Postförskottsavgiften återbetalas inte, även om mottagaren inte löser ut försändelsen.  
Det högsta postförskottsbeloppet är 2 000 euro.
Postförskott kan beställas från Posti SmartShip-beställningskanalen.

Posti Priority-brev 12907
Priority är i regel framme senast den andra vardagen efter postningen. 

Sändningsstorlek €/st. €/kg 

1 – 1,2027 10,6887

600 – 1,1717 10,3153

10 000 – 1,1634 10,2044

30 000 – 1,1448 10,1371

INRIKES BREVTJÄNSTER
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Posti Economy-brev 12909
Economy når i regel mottagaren senast den fjärde vardagen efter att försändelsen skickats.

Sändningsstorlek €/st. €/kg 

1 – 0,8026 5,5290

600 – 0,7682 5,2714

10 000 – 0,7309 5,2668

30 000 – 0,7198 5,2499

Postkuvert
Underlätta postningsrutinerna, ta i bruk Postkuvert. Kuvertet är genast klart för användning eftersom det är försett med 
avsändarens kontaktuppgifter och portobeteckningar. 

Postkuvertets totalpris utgörs av portot och material- och tryckkostnader för kuverten. 

• C/E4-kuvertens maximivikt är 500 g och tjocklek 30 mm (minimibeställningsmängd 100 st.) 

• C/E5-kuvertens maximivikt är 250 g och tjocklek 30 mm (minimibeställningsmängd 100 st.)

Porto i inrikes trafik Priority-brev
€/st.

Economy-brev
€/st.

Kuvertstorlek C/E5 1,70 1,04

Kuvertstorlek C/E4 3,40 1,94

I tabellen ovan anges priser för de vanligaste postkuverten med högst två färger på trycket och en partistorlek på 1 000 st. Du 
hittar fler lättanvända Postkuvert-alternativ på adressen posti.fi/postkuvert.

STANDARDBREV
Standardbrev är det förmånligaste sändningssättet för brev med en bestämd form som lämpar sig för maskinell sortering. Se 
närmare information i handboken för Maskinellt sorterade försändelser och i postningsanvisningar. 
Om antalet Economy-standardbrev överskrider en miljon per år, kontakta Postis företagskundtjänst. 

Dimensioner
Standardbrev (C5)

• minimistorlek E6 (110 mm x 156 mm)
• maximistorlek C5 (162 mm x 229 mm)
• maximivikt 50 g
• tjocklek 0,2–5 mm

Försändelser som inte uppfyller specifikationerna för standardbrev behandlas och faktureras som Priority- eller Economy-brev.

Tilläggstjänster
Posti Priority-standardbrev Posti Priority-standardbrev Pro Posti Economy-standardbrev Pro

Extra hantering x x

Informationstjänst, se sidan 24 x x x

Extra hantering 19235, 19750

• 0,07 €/st.
Priority-standardbrev Pros och Economy-standardbrev Pros prissättning påverkas av mottagarens korrekta adressuppgifter. Till 
Standardbrev Pro-försändelser tillkommer automatiskt en avgiftsbelagd Extra hantering om brevets adressatuppgifter inte ges till 
Sorteringstjänsten enligt Postis instruktioner.

INRIKES BREVTJÄNSTER

http://www.posti.fi/postkuvert
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Posti Priority-standardbrev 12908
Priority-standardbrev når i regel mottagaren senast den andra vardagen efter att försändelsen skickats.

Sändningsstorlek €/st. 

1 – 1,3855

600 – 1,2173

Posti Priority-standardbrev Pro 19427
Priority-standardbrev Pro är i regel framme senast den andra vardagen efter postningen eller till och med nästa dag. 

Postning av leveranspartiet ska göras via Postis Sorteringstjänst och 2D-koden från Sorteringstjänsten ska printas på breven. Mer 
information: posti.fi/sorteringstjanst

 

€/st. 1,1656

Posti Economy-standardbrev Pro 19190
Economy-standardbrev Pro når i regel mottagaren senast den fjärde vardagen efter att försändelsen skickats. När partistorleken 
är över 25 000 st. kommer breven fram på 2–3 dagar. 

Postning av leveranspartiet ska göras via Postis Sorteringstjänst och 2D-koden från Sorteringstjänsten ska printas på breven. Mer 
information: posti.fi/sorteringstjanst

Prissättning av försändelser är baserat på det regionala priset definierat enligt mottagarens postnummer. Då kunden använder 
ett postnummer som inte är i kraft faktureras försändelser som adresserats till postnumret i fråga enligt C-området. Du kan få mer 
detaljerad information från Postis företagskundtjänst.

 Område  A Område  B Område  C

€/st. 0,3765 0,4136 0,8650

INRIKES BREVTJÄNSTER

http://posti.fi/sorteringstjanst
http://posti.fi/sorteringstjanst
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INRIKES VÄRDEFÖRSÄNDELSER

När du skickar värdefullt innehåll i kuvert, får du det bästa skyddet och försändelsespecifik uppföljning om du använder 
våra tjänster för värdeförsändelser. Använd Expressbrev, Rekommenderat brev, Brev med mottagningsbevis eller Assurerad 
försändelse beroende på ditt behov. Skriv ut adresskort i beställningskanalen Posti SmartShip så kan både avsändaren 
och adressaten genast följa leveransen. Ankomstavi skickas per sms, i OmaPosti-appen eller per e-post, om adressatens 
mobiltelefonnummer och e-postadress har uppgetts i samband med försändelsen.

Rekommenderat brev, Brev med mottagningsbevis och Assurerad försändelse överlämnas till en identifierad adressat endast mot 
kvittens.

Prissättning och betalningssätt för försändelser
Prissättningen grundar sig på försändelsernas vikt och för Assurerad försändelsernas del på försändelses värde. Totalpriset 
påverkas också av de tilläggstjänster som används. 

Rekommenderat brev, Brev med mottagningsbevis och Assurerad försändelse kan beställas från Posti SmartShip-
beställningskanalen. 

Följande betalningssätt kan användas för Expressbrev: 

• Posti SmartShip-beställningskanal  

• fakturering enligt försändelseförteckning (Port Payé)

• frankeringsmaskin.

Dimensioner
Expressbrev, Rekommenderat brev och Brev med mottagningsbevis 

• minimistorlek 90 mm x 140 mm 

• maximistorlek 250 mm x 353 mm x 30 mm

• maximivikt 2 000 g

Assurerad försändelse
• minimistorlek 90 mm x 140 mm 

• maximistorlek 1 000 mm x 600 mm x 600 mm

• maximivikt 2 000 g

Tilläggstjänster
Tilläggstjänster och 
deras kombinationer

Posti  
Expressbrev

Posti  
Rekommenderat brev

Posti Brev med 
mottagningsbevis

Posti Assurerad 
försändelse

Lördagsutdelning x

Postförskott  x

Överlämnas personligen x x x

Uthämtningspåminnelse x x x

Lördagsutdelning 17451

• 10,50 €/st.

Postförskott 1144

• 5,55 €/st.
Postförskott är en momsfri tjänst.
Postförskottsavgiften återbetalas inte, även om mottagaren inte löser ut försändelsen.  
Det högsta postförskottsbeloppet är 2 000 euro.
Postförskott kan beställas från Posti SmartShip-beställningskanalen.
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Överlämnas personligen 17452

• 1,15 €/st.

Elektronisk ankomstavi 12831

• Uthämtningspåminnelse per brev 2,12 € /st.

Ankomstavi per sms, e-post eller i OmaPosti-app är avgiftsfri.

Posti Expressbrev 19227, 19228
Använd Expressbrev när leveransen är brådskande.

Vikt högst 
g €/st.

250 5,15

2 000 8,95

Posti Rekommenderat brev 16534
När du behöver kvittens på postning ska du använda Rekommenderat brev.

Vikt högst 
g €/st.

250 5,79

2 000 9,39

Posti Brev med mottagningsbevis 16535
Använd Brev med mottagningsbevis när du måste ha kvittens från adressaten.

Vikt högst 
g €/st.

250 10,29

2 000 12,50

Posti Assurerad försändelse 16536, 16537
Använd Assurerad försändelse om du vill ha ett ersättningsskydd och hantering av försändelsen som ömtåligt gods.

Vikt högst 
g

Assuransvärde högst 5 000 €
€/st.

Assuransvärde 5 001–15 000 €
€/st.

250 11,79 16,99

2 000 19,39 28,99

Färdigt betalda expresskuvert
Postkuvert, expressbrev
Genast klart för användning eftersom det är försett med avsändarens kontaktuppgifter, portobeteckningar och försändelse-
uppföljningskod. Postkuvertets totalpris utgörs av portot och material- och tryckkostnader för kuverten. Ytterligare information på 
posti.fi/postkuvert, prislista på posti.fi/priser-foretag.

Färdigt betalt expresskuvert (kartongkuvert)
Skriv adressatens och avsändarens uppgifter, fäst expressetiketten och lämna brevet på posten. Priserna hittar du i 
kontantprislistan på posti.fi/priser.

INRIKES VÄRDEFÖRSÄNDELSER

http://www.posti.fi/postkuvert
http://www.posti.fi/priser-foretag
http://www.posti.fi/priser
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Prissättning för försändelser
Prissättningen grundar sig på antalet försändelser och vikt. Priset påverkas också av avgiftszon och de tilläggstjänster som 
används.

Priset påverkas av postnings- och betalningssätt
Valet av postnings- och betalningssätt för brevförsändelser beror på antalet försändelser eller behovet.

Postnings- och betalningssätt Antalet försändelser per dag Annan faktor som påverkar valet

Fakturering enligt 
försändelseförteckning

> 100 st. eller stora engångspartier
Försändelsespecifik försändelsebeteckning på 
försändelsen.

Postkuvert
> 2 försändelser eller antalet 
försändelser varierar

Beställ kuverten på förhand. Behändig också om ditt 
företag har flera verksamhetsställen på olika håll i Finland.

Prissättningstjänst > 20 försändelser Du vill överföra prissättningen till Posti.

Frankeringsmaskin > 7 försändelser Du vill sköta prissättningen själv.

Avgiftszoner
EUROPA
– EU-länder (område EU = EU-länder)

Belgien Italien Polen Storbritannien och Nordirland
Bulgarien Kroatien Portugal (inklusive  (inklusive Isle of Man)
Cypern Lettland Azorerna och Madeira) Sverige
Danmark Litauen Rumänien Tjeckiska republiken
Estland Luxemburg Slovakien Tyskland
Frankrike Malta Slovenien Ungern
Grekland Monaco Spanien Österrike
Irland Nederländerna

– Specialområden utanför Europeiska gemenskapens mervärdesskatte- och accisområde är
• Agion Oros [Mount Athos] (Grekland)

• Büsingenområdet (Tyskland)

• Campione d’Italia, de vattenområden i Luganosjön som tillhör Italien samt stranden mellan Ponte Tresa och Porto 
Ceresio, Livignodalen (Italien)

• Ceuta och Melilla (Spanien)

• Frankrikes transoceana departement Guadeloupe, Martinique, Franska Guayana och Réunion

• Kanalöarna [Jersey, Guernsey, Alderney och Sark] (Storbritannien)

• Kanarieöarna (Spanien)

• Landskapet Åland (Finland) [I prislistan för inrikes försändelser]

• Ön Helgoland (Tyskland)

– I avgiftszonen Europa ingår också (område EU2 = Europa utanför EU-länder)

Albanien Island Montenegro Schweiz
Andorra Kosovo Norge Serbien
Bosnien och  Hercegovina Liechtenstein Ryssland Turkiet
Färöarna Makedonien Saint-Pierre och Ukraina
Gibraltar Mayotte (Frankrike) Miquelon (Frankrike) Vatikanen
Grönland Moldavien San Marino Vitryssland

ÖVRIGA LÄNDER (område MUU = Övriga länder)

Alla länder som inte nämns ovan ingår i avgiftszonen Övriga länder.

INTERNATIONELLA BREVFÖRSÄNDELSER
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Dimensioner
Priority- och Economy-brev utrikes

• minimistorlek 90 mm x 140 mm x 0,2 mm

• maximistorlek 250 mm x 353 mm x 30 mm

• maximivikt 2 000 g

Tilläggstjänster 7400, 17967
Posti Priority-brev

Exprès (till alla länder) 9,59

Du kan även beställa Expressbrev via beställningskanalen Posti SmartShip.

Posti Priority- och Posti Economy-brev utrikes 1659, 1656
När du vill ge ditt meddelande ett bra uppmärksamhetsvärde. Du kan välja mellan två olika hastigheter: Priority och Economy.

Europa Övriga länder
 Priority 

€
Economy 

€
 Priority 

€
Economy 

€

St. 1,31 1,07 1,40 1,08

Kg 18,26 14,83 34,91 19,20

Postkuvert utrikes
Underlätta postningsrutinerna, ta i bruk Postkuvert utrikes. Kuvertet är genast klart för användning eftersom det är försett med 
avsändarens kontaktuppgifter och portobeteckningar.

Postkuvertets totalpris utgörs av portot och material- och tryckkostnader för kuverten. 

• C/E4-kuvertens maximivikt är 500 g och tjocklek 30 mm (minimibeställningsmängd 100 st.)

• C/E5-kuvertens maximivikt är 100 g och tjocklek 30 mm (minimibeställningsmängd 100 st.)

Porto överallt i världen Priority-brev
€/st.

Kuvertstorlek C/E5 1,94

Kuvertstorlek C/E4 5,22

I tabellen ovan anges priser för de vanligaste postkuverten med högst två färger på trycket och en partistorlek på 1 000 st. Du 
hittar fler lättanvända Postkuvert-alternativ på adressen posti.fi/postkuvert.

Färdigt betalt Exprès-kuvert 4627, 4655
Färdigt betalt expresskuvert är ett kartongkuvert som är avsett för att skicka brådskande meddelanden. Ange endast adressatens 
och avsändarens uppgifter, fäst expressetiketten och lämna brevet på posten.

Priserna för expresskuvertet hittar du i kontantprislistan på posti.fi/priser samt på beställningsblanketten på  
posti.fi/materialbestallning.

INTERNATIONELLA BREVFÖRSÄNDELSER

http://www.posti.fi/postkuvert
http://posti.fi/priser
http://posti.fi/materialbestallning
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INTERNATIONELLA VÄRDEFÖRSÄNDELSER

När du postar viktiga eller värdefulla försändelser till utlandet ska du beroende på behovet använda Rekommenderat brev 
utrikes eller Brev med mottagningsbevis utrikes. 

På Postis webbplats www.posti.fi kan du kolla till vilka länder du kan skicka värdeförsändelser.

Prissättning och betalningssätt för försändelser
Prissättningen grundar sig på en enskilda försändelses vikt och avgiftszon. 

Du kan använda följande betalsätt för värdeförsändelser: 

• Posti SmartShip-beställningskanal (Rekommenderat brev, Brev med mottagningsbevis)

Dimensioner
Rekommenderat brev utrikes och Brev med mottagningsbevis utrikes

• minimistorlek 90 mm x 140 mm

• maximistorlek 250 mm x 353 mm x 30 mm

• maximivikt 2 000 g

Posti Rekommenderat brev utrikes 17434
När du behöver kvittens på postning ska du använda Rekommenderat brev utrikes.

Vikt  
högst g

Europa 
€/st.

Övriga länder  
€/st.

100 10,78 16,26

250 11,47 17,05

500 14,89 22,18

2 000 28,86 43,28

Posti Brev med mottagningsbevis utrikes 19249
Använd Brev med mottagningsbevis utrikes när du måste ha kvittens från adressaten.

Vikt  
högst g

Europa  
€/st.

Övriga länder  
€/st.

100 16,53 24,76

250 19,67 32,10

2 000 38,22 57,36

http://www.posti.fi
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TIDNINGSTJÄNSTER

Prissättning enligt viktklass och partistorlek fungerar vanligtvis som en prismodell för tjänster. Tidningspriset är fast trots små 
variationer i viktklassmellanrum. Totalpriset påverkas också av de tilläggstjänster som används.

Prissättning för försändelser
Prissättningen av Tidning-försändelser baserar sig på

• försändelsens vikt

• försändelsens hanterbarhet.

Prissättningen av Tidskrift Pro- och Economy Tidning-försändelser baserar sig på
• sändningsstorleken

• vikten

• försändelsens hanterbarhet

• antalet utgivningsgånger för tidningen. 

Prissättningen av Dagsutdelning av tidning- och Distansutdelning av tidning-försändelser 
baserar sig på

• servicenivån 

• sändningsstorleken

• vikten

• försändelsens hanterbarhet

• antalet utgivningsgånger för tidningen. 

• I tjänsten Posti Dagsutdelning av tidning bygger prissättningen även på tidningens lokala täckprocent.

Utgivningsgånger för tidning
Till antalet utgivningsgånger räknas de partier av samma tryckta tidning som beställts i förväg under kalenderåret. När det är 
fråga om samma publikation räknas utgivningsgångerna inom tjänsterna Tidskrift Pro och Economy Tidning samt Dagsutdelning 
och Distansutdelning av tidning samman. Inom tjänsterna Tidskrift Pro och Economy Tidning höjs priset för publikationer som 
utkommer färre än 4 gånger per kalenderår med en tilläggsprocent för utgivningsgång.

De försändelser av samma tryckta tidnings samma tidningsnummer som sänds med samma faktureringsadress och under 
samma faktureringsperiod och som utdelas med tjänsterna Tidskrift Pro eller Economy Tidning räknas tjänstespecifikt med i 
partistorleken. Även partistorlekarna för Dagsutdelning av tidning eller Distansutdelning räknas med, då ovan nämnda villkor 
uppfylls.

Om antalet utgivningsomgångar av tjänster som beställts i förväg eller den eventuella lokala täckningsprocenten i tjänsten 
Dagsutdelning av tidning avviker från de uppgifter som angetts som grund för prissättningen, har Posti rätt att debitera 
skillnaden mellan det angivna och det faktiska antalet utgivningsomgångar och/eller prisskillnaden enligt den lokala 
täckningsprocenten.

Priset påverkas av postningssätt
Tidskrift Pro-, Economy Tidning och Tidning
Obuntade tidningssändningar på minst 1 000 exemplar förutsätter tjänsten Extra hantering av tidning. Om partierna levereras 
på ett sätt som strider mot Postis gällande tjänstespecifika instruktioner för postning debiteras också en avgift för tilläggstjänsten 
Tilläggshantering av tidning.

Tidningar som använder tjänsten Tidskrift Pro eller Economy Tidning och sorteras manuellt kräver tilläggstjänsten Manuell 
sortering. Försändelsen ska sorteras för hand av bl.a. dessa orsaker: måtten eller vikten över- eller underskrider gränserna 
för maskinell sortering, försändelsen saknar fyrpositionskod eller 2D-streckkod. Även omslagspapperets kvalitet, bilagor, 
plastöverdrag m.m. kan förhindra maskinell sortering. Se närmare information i Guiden för maskinellt sorterbara försändelser.

• Från och med 1.3.2020 kräver tidningar som använder tjänsten Tidskrift Pro eller Economy Tidning och som saknar eller 
har en felaktig fyrpositionskod eller 2D-streckkod även tilläggstjänsten Kodfel.

• Från och med 1.3.2020 kommer tidningar som använder tjänsten Economy Tidning och som på grund av sina mått 
måste vikas av Posti för att få plats i brevinkast även tjänsten Vikning av adresserad tidning.
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Användning av tjänsterna Tidskrift Pro och Economy Tidning förutsätter förhandsbeställning och att en postningsplan görs upp i 
Postis elektroniska servicekanal minst åtta veckor före postningen. 

• Från och med 1.3.2020  debiteras en avgift för tilläggstjänsten Felaktig förhandsuppgift om det faktiska antalet i ett 
försändelseparti avviker från förhandsuppgifterna med mer än 10 procent.

Ändringar av postinlämningstid och -ställe är möjliga senast ett dygn före den meddelade postinlämningsdagen. Ändringen 
av postinlämningsställe blir avgiftsbelagd fyra veckor före den tidigare angivna postinlämningsdagen. Ändringen av 
postinlämnings- eller utdelningsdag blir avgiftsbelagd en vecka före den tidigare angivna postinlämningsdagen. 

Försändelserna lämnas in sorterade och lastade i lastbärare i enlighet med de anvisningar som ges via Postis elektroniska 
servicekanal samt Guiden för adressering, buntning och lastning i lastbärare av sändningssorterade postförsändelser. 
Instruktioner för adresspåskrifter finns även i Guiden för maskinsorterbara försändelser. 

Dagsutdelning av tidning och Distansutdelning av tidning

I tjänsten Dagsutdelning av tidning är partistorleken minst 150 st. och miniminivån för tjänsten är direkt transportriktningsbunt.

Om tidningspartier som omfattas av Dagsutdelning av tidning eller Distansutdelning av tidning kommer obuntade eller inte har 
buntats i enlighet med Postis instruktioner, kräver försändelsepartierna tilläggstjänsten Tilläggshantering av tidning. 

Användning av tjänsterna förutsätter förhandsbeställning och att en postningsplan görs upp i Postis elektroniska servicekanal 
minst åtta veckor före postningen. 

Ändringar av postinlämningstid och -ställe är möjliga senast ett dygn före den meddelade postinlämningsdagen. Ändringen 
av postinlämningsställe blir avgiftsbelagd fyra veckor före den tidigare angivna postinlämningsdagen. Postinlämnings- eller 
utdelningsdagen blir avgiftsbelagd en vecka före den tidigare angivna postinlämningsdagen. Om det avtalas om senare 
postinlämningstider för Dagsutdelning av tidning än de vanliga tiderna, debiteras tilläggsserviceavgiften ”Sen inlämningstid för 
leveransparti”. 

För eventuella tidningar i en bunt/buntar inom tjänsten Dagsutdelning av tidning som ska öppnas och adresseras till ett område 
debiteras en avgift för Extra hantering, buntar att öppna.

Försändelserna lämnas in sorterade och lastade i lastbärare i enlighet med de anvisningar som ges via Postis elektroniska 
servicekanal samt Guiden för adressering, buntning och lastning i lastbärare av sändningssorterade postförsändelser. 
Instruktioner för adresspåskrifter finns även i Guiden för maskinsorterbara försändelser.

Dimensioner
Dimensioner för Economy Tidning-, Tidning-, Dagsutdelning av tidning-  
och Distansutdelning av tidning-försändelser

• minimistorlek 90 mm x 140 mm

• maximistorlek 320 mm x 470 mm x 30 mm

• måste rymmas vikt i postinkastet 250 mm x 353 mm x 30 mm

• maximivikt 1 000 g

Dimensioner för Tidskrift Pro-försändelser
• minimistorlek 148 mm x 210 mm x 0,4 mm

• minimivikt 30 g

• maximistorlek 250 mm x 310 mm x 10 mm

• maximivikt 350 g

Buntförsändelsers dimensioner
• maximistorlek 320 mm x 470 mm  

• buntens höjd får inte överstiga längden på buntens kortsida 

• maximivikt 10 kg 

• minimitjockhet 20 mm

TIDNINGSTJÄNSTER
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Tilläggstjänster

Tilläggstjänster och deras kombinationer Posti  
Tidning

Posti  
Tidskrift Pro

Posti  
Economy 
Tidning

Posti 
Dagsutdelning  

av tidning

Posti  
Distansutdelning  

av tidning

5706 och 5707 Ändring av postinlämningsdag  
 eller utdelningsdag samt ändring  
 av befordringssnabbhet

x x x x

5708 och 5709 Ändring av postn.ställe x x x

17491 Extra hantering, buntar som ska  
 öppnas

x

17490 Sen inlämningstid för leveransparti x

17014 Extra hantering av tidning x x x x x

19258 Manuell sortering x x

19531 Vikning av adresserad tidning* x

19532 Kodfel* x x

19533 Felaktig förhandsuppgift* x x

12895 Serviceavgift för lagringsarbete x x x x x

 Informationstjänst, se sidan 24 x x x

 Terminaltransport, se sidan 24 x x x

*) Från och med 1.3.2020

Ändring av postinlämningsdag eller utdelningsdag och ändring av  
befordringssnabbhet senast 1 dygn innan 5706

• 0,041 €/st.

Ändring av postinlämningsdag eller utdelningsdag och ändring av  
befordringssnabbhet senast kl. 12 5707

• 0,056 €/st.

Ändring av postn.ställe, senast 1 dygn i förväg 5708

• 0,041 €/st.

Ändring av postn.ställe, senast kl. 12 5709

• 0,056 €/st. 

Extra hantering, buntar som ska öppnas 17491

• 0,1252 €/för tidningsexemplar som finns i buntar som ska öppnas 

Sen inlämningstid för leveransparti 17490

• 16,64 €/h/leveransparti och inlämningsplatsspecifikt 

Extra hantering av tidning 17014

• 0,100 €/st. 

TIDNINGSTJÄNSTER
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TIDNINGSTJÄNSTER

Manuell sortering 19258

• 0,05 €/st. 

Vikning av adresserad tidning  (Från och med 1.3.2020) 19531

• 0,0125 €/st. 

Kodfel  (Från och med 1.3.2020) 19532

• 0,05 €/st. 

Felaktig förhandsuppgift  (Från och med 1.3.2020) 19533

• 0,05 €/st.

Serviceavgift för lagringsarbete 12895

Posti kan debitera en avgift för lagringsarbete som utförs för kundens räkning i Postis beställningskanaler.

• 60,00 €/timme
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TIDNINGSTJÄNSTER

Riksomfattande tidningsutdelning
Dina försändelser levereras från ett ställe till hela Finland på två eller tre vardagar efter postningen (inte på tisdagar). 

Tjänsten Tidning lämpar sig särskilt för sporadisk sändning av mindre partier. Användning av tjänsten kräver ingen 
förhandsbeställning. 

Tjänsterna Tidskrift Pro och Economy Tidning lämpar sig särskilt för regelbundet utkommande tidningar, och tjänsterna beställs 
på förhand. Tjänsten Tidskrift Pro är avsedd för tidningar i stora partier som kan sorteras maskinellt. Economy Tidning lämpar sig 
för partier av alla storlekar och även för tidningar som sorteras för hand. 

Posti Tidning, riksomfattande priser 12840
Enhetsvikt högst
g €

100 0,9898

150 1,1185

200 1,2946

250 1,4629

300 1,6568

350 1,8954

500 2,2649

750 2,9897

1 000 4,1856

Posti Tidskrift Pro, riksomfattande priser 19241
Enhets- 
vikt  
högst
g

Sändningsstorlek minst st.

15 000 25 000 35 000 50 000 65 000 80 000 95 000 110 000 125 000 150 000 175 000 200 000

100 0,3922 0,3872 0,3824 0,3774 0,3725 0,3679 0,3633 0,3544 0,3526 0,3489 0,3453 0,3401

150 0,4353 0,4299 0,4245 0,4190 0,4135 0,4083 0,4032 0,3934 0,3914 0,3873 0,3833 0,3776

200 0,4952 0,4890 0,4828 0,4766 0,4704 0,4645 0,4587 0,4474 0,4452 0,4405 0,4360 0,4295

250 0,5496 0,5428 0,5360 0,5290 0,5221 0,5156 0,5091 0,4967 0,4942 0,4890 0,4840 0,4767

300 0,6115 0,6038 0,5963 0,5885 0,5809 0,5736 0,5664 0,5526 0,5498 0,5440 0,5384 0,5304

350 0,6873 0,6787 0,6702 0,6615 0,6529 0,6447 0,6367 0,6211 0,6180 0,6115 0,6052 0,5961

Posti Economy Tidning, riksomfattande priser 19193
Enhets- 
vikt  
högst
g

Sändningsstorlek minst st.

1 1 000 5 000 10 000 15 000 25 000 35 000 50 000 65 000 80 000 95 000 110 000 125 000 150 000 175 000 200 000

100 0,9708 0,7191 0,5326 0,4420 0,3980 0,3931 0,3881 0,3831 0,3781 0,3734 0,3687 0,3597 0,3579 0,3541 0,3505 0,3452

150 1,0776 0,7982 0,5912 0,4906 0,4418 0,4363 0,4308 0,4252 0,4197 0,4145 0,4093 0,3993 0,3973 0,3931 0,3891 0,3832

200 1,2258 0,9080 0,6725 0,5581 0,5026 0,4963 0,4901 0,4837 0,4774 0,4715 0,4656 0,4542 0,4519 0,4471 0,4426 0,4359

250 1,3606 1,0078 0,7465 0,6195 0,5579 0,5509 0,5440 0,5369 0,5300 0,5233 0,5168 0,5041 0,5016 0,4963 0,4912 0,4839

300 1,5137 1,1212 0,8305 0,6892 0,6206 0,6129 0,6052 0,5973 0,5896 0,5822 0,5749 0,5608 0,5580 0,5522 0,5465 0,5383

350 1,7014 1,2603 0,9335 0,7747 0,6976 0,6889 0,6803 0,6714 0,6627 0,6544 0,6462 0,6304 0,6272 0,6207 0,6143 0,6051

500 1,9991 1,4808 1,0969 0,9103 0,8197 0,8094 0,7993 0,7889 0,7787 0,7689 0,7593 0,7407 0,7370 0,7293 0,7218 0,7110

750 2,5989 1,9251 1,4260 1,1834 1,0656 1,0523 1,0391 1,0256 1,0123 0,9996 0,9871 0,9630 0,9581 0,9481 0,9384 0,9243

1 000 3,3785 2,5026 1,8538 1,5384 1,3853 1,3680 1,3509 1,3333 1,3160 1,2995 1,2833 1,2519 1,2456 1,2325 1,2199 1,2016
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Tidningsutdelning i närområdet
Tidningsutdelning i närområdet möjliggör en snabb utdelning till prenumeranter av din tidning regionalt. Tjänsterna är avsedda 
för tidningar som ges ut regelbundet, minst 24 gånger per år.

Inom Tidningsutdelning i närområdet består tidningens nummerspecifika partistorlek av tidningsexemplar inom Dagsutdelningen 
och Distansutdelningen.

Distansutdelningstjänst för tidning kan endast beställas i samband med Dagsutdelning av tidning.

I tjänsten Dagsutdelning av tidning delas tidningarna ut åt prenumeranterna i regel samma dag som den ges ut.

I tjänsten Distansutdelning av tidning delas tidningarna ut till prenumeranter utanför tidningens kärnområde för utgivning i regel 
den andra senast den tredje vardagen efter postinlämningsdagen. Om utdelningsdagen är en tisdag, flyttas utdelningen till 
därpå följande vardag. Om transporthastigheten och utdelningsdagen avtalas i postningsplanen enligt de verkningar som 
postinlämningstiden och -stället har.

Posti Dagsutdelning av tidning 12841
Enhets- 
vikt  
högst
g

Sändningsstorlek minst st.

1 1  000 1  500 2  000 2  500 3  000 3  500 4  000 5  000 6  000 7  000 8  000 9  000

50 0,5870 0,4843 0,4674 0,4548 0,4423 0,4302 0,4183 0,4049 0,3917 0,3789 0,3668 0,3548 0,3434

60 0,6075 0,5014 0,4837 0,4707 0,4578 0,4452 0,4330 0,4192 0,4055 0,3923 0,3797 0,3673 0,3555

70 0,6290 0,5190 0,5010 0,4872 0,4739 0,4607 0,4482 0,4339 0,4198 0,4061 0,3930 0,3804 0,3678

80 0,6510 0,5372 0,5185 0,5043 0,4906 0,4770 0,4640 0,4490 0,4344 0,4203 0,4068 0,3939 0,3809

95 0,6834 0,5641 0,5445 0,5296 0,5151 0,5010 0,4872 0,4716 0,4563 0,4415 0,4272 0,4135 0,3999

110 0,7177 0,5924 0,5718 0,5562 0,5409 0,5259 0,5116 0,4952 0,4791 0,4637 0,4486 0,4342 0,4200

130 0,7537 0,6221 0,6005 0,5839 0,5681 0,5523 0,5374 0,5200 0,5032 0,4869 0,4711 0,4560 0,4410

150 0,7915 0,6534 0,6305 0,6130 0,5964 0,5799 0,5642 0,5460 0,5284 0,5112 0,4948 0,4789 0,4631

175 0,8311 0,6862 0,6621 0,6439 0,6262 0,6089 0,5925 0,5733 0,5547 0,5369 0,5195 0,5030 0,4865

200 0,9142 0,7547 0,7283 0,7083 0,6889 0,6698 0,6518 0,6308 0,6103 0,5907 0,5716 0,5531 0,5351

250 1,0058 0,8302 0,8014 0,7792 0,7579 0,7369 0,7170 0,6938 0,6714 0,6497 0,6288 0,6085 0,5885

300 1,1064 0,9133 0,8813 0,8570 0,8335 0,8106 0,7888 0,7634 0,7386 0,7147 0,6916 0,6695 0,6474

350 1,2171 1,0045 0,9696 0,9428 0,9171 0,8917 0,8677 0,8397 0,8125 0,7861 0,7607 0,7365 0,7122

400 1,3391 1,1052 1,0665 1,0371 1,0088 0,9808 0,9547 0,9236 0,8938 0,8649 0,8370 0,8101 0,7836

450 1,4729 1,2156 1,1731 1,1408 1,1099 1,0790 1,0502 1,0160 0,9832 0,9513 0,9207 0,8911 0,8619

500 1,6056 1,3250 1,2787 1,2435 1,2098 1,1761 1,1448 1,1074 1,0717 1,0370 1,0037 0,9714 0,9395

600 1,7501 1,4443 1,3939 1,3554 1,3187 1,2821 1,2479 1,2072 1,1682 1,1303 1,0941 1,0588 1,0242

1 000 1,9077 1,5743 1,5194 1,4775 1,4375 1,3974 1,3603 1,3159 1,2734 1,2321 1,1926 1,1542 1,1164

TIDNINGSTJÄNSTER
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Posti Distansutdelning av tidning 12838
Enhets- 
vikt  
högst
g

Sändningsstorlek minst st.

1 1 000 5 000 10 000 15 000 25 000 50 000 75 000 100 000 125 000 150 000 175 000

50 0,8601 0,5871 0,4596 0,4503 0,4415 0,4327 0,4242 0,4156 0,4075 0,3993 0,3913 0,3836

60 0,8901 0,6077 0,4757 0,4663 0,4570 0,4480 0,4390 0,4303 0,4219 0,4133 0,4052 0,3971

70 0,9212 0,6290 0,4923 0,4826 0,4729 0,4638 0,4545 0,4454 0,4368 0,4278 0,4195 0,4111

80 0,9536 0,6510 0,5097 0,4996 0,4897 0,4801 0,4704 0,4611 0,4521 0,4428 0,4342 0,4256

95 1,0013 0,6836 0,5352 0,5245 0,5142 0,5042 0,4939 0,4842 0,4747 0,4649 0,4558 0,4469

110 1,0516 0,7178 0,5620 0,5508 0,5399 0,5293 0,5188 0,5085 0,4985 0,4884 0,4788 0,4694

130 1,1041 0,7537 0,5901 0,5784 0,5669 0,5560 0,5447 0,5339 0,5236 0,5127 0,5027 0,4929

150 1,1593 0,7915 0,6198 0,6074 0,5952 0,5837 0,5719 0,5608 0,5498 0,5384 0,5279 0,5174

175 1,2174 0,8311 0,6508 0,6379 0,6252 0,6130 0,6007 0,5888 0,5773 0,5655 0,5544 0,5434

200 1,3392 0,9141 0,7158 0,7017 0,6876 0,6744 0,6607 0,6479 0,6350 0,6221 0,6101 0,5978

250 1,4729 1,0056 0,7875 0,7719 0,7566 0,7418 0,7268 0,7125 0,6986 0,6844 0,6708 0,6576

300 1,6205 1,1063 0,8663 0,8492 0,8322 0,8161 0,7996 0,7839 0,7685 0,7527 0,7380 0,7233

350 1,7826 1,2170 0,9530 0,9343 0,9155 0,8976 0,8795 0,8625 0,8454 0,8281 0,8119 0,7957

400 1,9608 1,3385 1,0484 1,0277 1,0071 0,9875 0,9675 0,9487 0,9300 0,9110 0,8932 0,8754

450 2,1568 1,4725 1,1533 1,1305 1,1079 1,0862 1,0643 1,0436 1,0230 1,0022 0,9825 0,9629

500 2,3725 1,6197 1,2686 1,2436 1,2186 1,1949 1,1708 1,1480 1,1253 1,1025 1,0808 1,0591

600 2,6098 1,7817 1,3956 1,3679 1,3405 1,3143 1,2878 1,2627 1,2378 1,2126 1,1888 1,1651

1 000 2,8707 1,9599 1,5351 1,5048 1,4745 1,4457 1,4166 1,3890 1,3616 1,3339 1,3077 1,2815

Buntförsändelser inom grundutdelningen
Med Buntförsändelser skickar du behändigt ut flera trycksaker till samma adressat på en gång. 

Posti Bunt, riksomfattande priser 1007

• 4,32 €/st. och 0,57 €/kg

Posti Dagsutdelningens Bunt 17504

• 5,92 €/st. och 0,57 €/kg

TIDNINGSTJÄNSTER
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Posti Kunddirekt är adresserad utdelningstjänst för företag och samfund som vill göra direkt- och kundrelationsmarknadsföring 
eller skicka information till utvalda adressatgrupper i Finland.

Prissättning för försändelser
Prissättningen av Kunddirekt baseras på försändelsens styckevikt, antal och partistorleken. 

Leveranspartiet meddelas på försändelseförteckningen. För Kunddirektförsändelser läggs avgiftsbelagd Tilläggshantering till 
om försändelsen inte har förbehandlats enligt Postis instruktioner. Om Kunddirektförsändelsens mått eller form avviker från de 
serviceegenskaper som definierats för tjänsten i fråga har Posti rätt att hantera och fakturera försändelsen som en tjänst vars 
egenskaper motsvarar kundens försändelses egenskaper. 

Priset påverkas av postningssätt
Om du meddelar om ett parti sju veckor före postningsdagen, har du möjligheten att få en förhandsbeställningsrabatt på två 
procent. Förhandsbeställningar görs genom att fylla i försändelseförteckningen (postningsplats- och dag, antal, styckevikt). Upp-
gifterna i förhandsbeställningen får ändras med +25 -10 procent i fråga om antal och +-30 procent i fråga om styckevikt. Om 
uppgifterna ändras mer eller om postningsplatsen eller -dagen ändras, upphör förhandsbeställningsrabatten. 

5 % rabatt på Sorteringstjänsten Rabatten fås automatiskt för leveranspartier, som har hanterats i Sorteringstjänsten och för vilka 
en felfri 2D-kod eller 4-placeringskod har skrivits ut från Sorteringstjänsten. Stycketalet kan ändras med max. +25 % -10 % och 
styckevikten med max. +/- 30 %. I annat fall upphör rabatten att gälla.

Dimensioner
Kunddirekt, manuell sortering

• minimistorlek 90 mm x 140 mm x 0,2 mm

• maximistorlek 250 mm x 353 mm x 30 mm

• maximivikt 2 000 g

Kunddirekt, maskinel sortering
• minimistorlek 105 mm x 148 mm x 0,2 mm, små sluten försändelse*

• maximistorlek 162 mm x 229 mm x 5 mm, små sluten försändelse*

• styckevikt styckevikt 5–75 g, små sluten försändelse*

*) Detaljerade storleks- och viktgränser för maskinellt sorterbara leveranser i guiden.

Tilläggstjänster

Extra hantering 17018

• 0,10 €/st.

Prissättningen påverkas också av nivån på förbehandling av försändelserna. Om förbehandlingskraven inte uppfylls, ansluts 
en avgiftsbelagd Extra hantering till försändelsen. För Kunddirektförsändelser läggs avgiftsbelagd Tilläggshantering till om 
försändelsen inte har behandlats enligt Postis instruktioner (guiden för partisorterade försändelser, guiden för maskinsorterbara 
försändelser och postningsanvisningarna för Kunddirekt).

Informationstjänst

Du kan ansluta Informationstjänsten till Kunddirekt. Du får information om adressändringar och kan hålla ditt kundregister 
uppdaterat. För mer information, se Informationstjänst sidan 24.

• Om adressaten inte hittas (adressen är föråldrad eller felaktig och Informationstjänst inte är i bruk) förstörs obeställbara 
Kunddirekt-försändelser på utdelningskontoret.

DIREKTMARKNADSFÖRING
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DIREKTMARKNADSFÖRING

Kunddirekt är ett kostnadseffektivt sätt för att dela ut adresserad marknadsföring. Du når dina nuvarande och potentiella kunder 
och säkerställer att ditt meddelande får ett högt uppmärksamhetsvärde. 

Kunddirekt-försändelser lämnas in under vardagar (mån–fre) på sorteringscentralen. Inlämning av försändelser vid Postis 
terminaler är möjligt genom användningen av tilläggstjänsten Terminaltransport (19747, se sidan 24). Posti kan också hämta 
försändelserna (avgiftsbelagd hämtningstjänst). Försändelserna får inte lämnas i brevlåda.

Posti Kunddirekt, manuell sortering 19225
Prissättningen baserar sig på försändelsens styckevikt (viktklass), antal och partistorlek.

Enhetsvikt  
högst g

Sändningsstorlek st
1– 5 000–

50 0,636 0,445

100 0,874 0,612

200 1,297 0,908

350 1,822 1,275

600 2,516 1,761

1 000 4,122 2,958

2 000 6,695 4,686

Posti Kunddirekt, maskinel sortering 19224
Prissättningen baserar sig på försändelsens styckevikt (viktklass), antal och partistorlek.

Enhetsvikt  
högst g

Sändningsstorlek st.
1– 5 000– 35 000– 70 000– 100 000–

20 0,477 0,357 0,321 0,302 0,277

50 0,531 0,398 0,339 0,324 0,305

75 0,615 0,461 0,392 0,375 0,335

100 0,658 0,494 0,420 0,392 0,357

200 0,976 0,732 0,622 0,582 0,529

350 1,248 0,936 0,796 0,744 0,677

Om tidningens partistorlek är minst 200 000 exemplar, skicka begäran om kontakt på nätsidan posti.fi/direktmarknadsforing

Posti Hemdirekt, oadresserad utdelning
Med Hemdirekts oadresserade utdelning når du på ett heltäckande sätt både hushåll och företag. Ditt meddelande utdelas i 
dagsposten och uppmärksammas säkert – du kan nå över två miljoner postlådor!

Priserna för utdelningen får du via PTP (Planeringsapplikation för postning), via nättjänsten Posti Kontakti kontakti.posti.fi, 
företagskundtjänst eller Postis försäljning.

Posti Skapa och skicka
Via nättjänsten Posti Kontakti (kontakti.posti.fi) kan du skicka enkelt och snabbt meddelanden i pappersformat till mottagarna. 
Meddelandena kan ha en eller flera mottagare. Du använder tjänsten med Postis ärendekoder. 

Användningen av verktyget är kostnadsfri, du betalar endast för genomförda beställningar. Fler alternativ och priser för brev och 
kort finns i Kontakti.

Kort A6 
€/st.

Kort A6 4-s. kuvert
€/st.

Kort A5
€/st.

Kort A5 4-s. kuvert
€/st.

Brev A4, C5 kuvert
€/st.

Priority 1,80 2,36 2,20 2,68 2,39

Economy 1,33 1,91 1,80 2,02 1,91

Kunddirekt 0,86 1,44 1,28 1,65 1,38

http://posti.fi/direktmarknadsforing
http://kontakti.posti.fi
http://kontakti.posti.fi
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MOTTAGNINGSTJÄNSTER

Välj det sätt att motta post som lämpar sig bäst för ditt företag.

Tilläggstjänster
Tilläggstjänster Postbox Posti Företagsadress Posti Företagspostnummer

Avtalad vidarepostning x x

Tilläggssortering x

Avtalad vidarepostning 12416

Volym / dag €/månad

Samlingskuvert* 120,00

1 låda** 200,00

2 lådor 250,00

3 lådor 300,00

4 lådor 350,00

5 lådor 400,00

Över 5 lådor, rullpall 450,00

*) I ett samlingskuvert ryms cirka 20 försändelser.
**) I en blå transportlåda ryms cirka 250 försändelser C5-kuvert eller cirka 100 st. C4-kuvert.

Övriga avgifter
€

10353 Ändringsavgift engångsavgift 55,00

12890 Mottagningstjänster, annat arbete timdebitering 40,00

Postbox
Från en postbox hämtar du din post när det passar dig och får den till och med snabbare än i samband med dagsutdelningen.

€

1504 Postbox, öppningsavgift engångsavgift 190,00

1503 Hyra årsavgift 208,00

12410 Postbox, extra nyckel engångsavgift 55,00

12248 Postbox, extra iLog-nyckel engångsavgift 33,00

Posti Företagsadress
Företagsadress är ett bra alternativ när du behöver en postboxadress för mottagning av dagspost, samt leverans ända fram. 

€

12409 Företagsadress, öppningsavgift engångsavgift 190,00

12331 Företagsadress, bruksavgift månadsavgift 14,35

12416 Avtalad vidarepostning månadsavgift, sedan 120,00
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MOTTAGNINGSTJÄNSTER

Posti Företagspostnummer
Företagspostnummer erbjuder dig en individuell och permanent postadress. Det stärker ditt varumärke och du skapar en positiv 
bild av företaget.

Öppningsavgift 1166

För ibruktagande av Företagspostnummer-tjänsterna debiteras en öppningsavgift på 5 500,00 €.

Tilläggssorterade €

10883 Företagspostnummer, bruksavgift månadsavgift 117,00

12413 Försändelser per månad 5 000 €/månad 356,00

 10 000 €/månad 711,00

 20 000 €/månad 1252,00

 30 000 €/månad 1777,00

 40 000 €/månad 2333,00

 50 000 €/månad 2939,00

 60 000 €/månad 3711,00

 70 000 €/månad 4964,00

12414 Sorteringsriktningar €/månad/Postbox 28,00

Utan tilläggssortering €

12888 Företagspostnummer, bruksavgift månadsavgift

Försändelser per månad 5 000 268,00

 10 000 335,00

 20 000 482,00

 30 000 549,00

 40 000 643,00

 50 000 746,00

 60 000 899,00

 70 000 1 071,00

 80 000 1 202,00

 90 000 1 358,00

 100 000 1 498,00

10884 Ändringsavgift engångsavgift 55,00

12416 Avtalad vidarepostning månadsavgift, sedan, se sidan 21 120,00
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Svarsförsändelsetjänster
Svarsförsändelser är färdigt betalda försändelser som din kund kan använda för att svara på brevpost eller för att på annat sätt 
kontakta ditt företag.

Dimensioner
• minimistorlek 90 mm x 140 mm

• maximistorlek 250 mm x 353 mm x 30 mm

• maximivikt inrikes, Norden och vissa europeiska länder* 2 000 g 
  vissa europeiska länder*  1 000 g 
  övriga länder  50 g 

Öppningsavgift 18173
Öppningsavgift för den nya avtalskoden och infokoden 16,80 €/st.

Bruksavgifter
Månadsavgift för svarsförsändelsekods 17006

• 13,00 €/svarsförsändelsekod

Månadsavgift för svarsförsändelseinfo 19748

• bruksavgift 5,00 €/svarsförsändelseinfo

Posti Economysvar 17005
€/st. €/kg 

0,82 7,26

Posti Economysvar, kupong 17004
€/st. 

1,22

Tilläggstjänster

Tilläggstjänster €/st.

1121 Sortering enligt infokod 0,14

4033 Kombinationskuvert 0,14

19749 Svarsförsändelse, Extra hantering 0,07

Posti Svarsförsändelse utrikes 1651
Tjänsten fungerar överallt i världen. Den är ett lätt sätt att samla in svar och respons. Svarsförsändelse utrikes ökar mängden 
respons, eftersom den är avgiftsfri för avsändaren.

€/st. €/kg €/minst

1,17 15,71 1,31

Tilläggstjänster

Tilläggstjänster €/st.

1121 Sortering enligt infokod 0,14

SVARSFÖRSÄNDELSER
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Informationstjänst
Informationstjänsten säkerställer att din försändelse kommer fram även om adressatens adress skulle ha ändrats. Du får även 
en elektronisk rapport om ej framkomna leveranser samt adressändringar. Informationstjänsten kan användas i adresserade 
brev-, direktmarknadsförings- och tidningsutdelningstjänster. Prissättningen baserar sig på antalet korrigerade adresser eller ej 
framkomna försändelser. Tjänsten kostar inget om adressuppgifterna är korrekta. Tjänsten kan användas endast för leveranser 
som utdelas av Posti.

Tjänstenivåns 0 (noll)-prissättning bygger på antalet returnerade, obeställbara försändelser. Att spara identifieringsdata med 
streckkod ingår i Informationstjänstens pris. Om sparningen sker manuellt, debiteras det separat. 

Vi kan garantera kvaliteten av tjänsten endast om en fungerande streckkod används i Informationstjänstemarkeringar.

• 1206  servicenivå 0 (noll) 1,21 €/st.
• 1207  adressändring  1,16 €/st.
• 1208  manuell lagring av identifikationsuppgift  0,32 €/st.
• 17019  adressändring, om leveranssättet är brev i pappersformat 1,58 €/st.
• 16670 behandlingsavgift, användning av utgångna koder 0,70 €/st.

Prissättningstjänst
I prissättningstjänsten prissätts brev för kunden mot en avgift. Försändelserna prissätts följande vardag efter postning. För tjänsten 
tecknas ett separat avtal.

Priserna i separat prislista.

Terminaltransport 19747
Behandlings- och sorteringsverksamheterna koncentreras till postterminalerna i Helsingfors, Tammerfors, Kuopio och Uleåborg. 
Försändelsepartier kan fortfarande lämnas till terminalerna med den nya tjänsten Terminaltransport, som omfattar transport från 
terminalen till närmaste postterminal. Gäller tjänster Tidskrift Pro, Economy Tidning, Tidning, Bunt och Kunddirekt.

Försändelsepartiets vikt 
Kg 

€/försändelse- 
parti 

1 – 249 29,00

250 – 1 499 65,00

1 500 – 3 499 92,00

3 500 – 4 999 134,00

5 000 – 29 999 300,00

Om försändelsepartiet blir över 14 lastpallar, gör en separat transportbeställning på adressen posti.fi/kuljetustilaus.

Övriga tjänster och avgifter
Se separat prislista.

ÖVRIGA TJÄNSTER OCH AVGIFTER

http://www.posti.fi/kuljetustilaus
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