PRISLISTA POSTSTYRNINGSTJÄNSTER
från och med 1.1.2019
Adressändring
En permanent adressändring är avgiftsfri. Vad som eftersänds avgiftsfritt beror på vart du flyttar.
•

Inom Åland eftersänds Priority och Economy brev samt postkort i 12 månader

•

Vid flytt till fastlandet eftersänds Priority och Economy brev samt postkort i 1 månad

•

Till utlandet är all eftersändning avgiftsbelagd

Inom Åland kan du genom att beställa den avgiftsfria tjänsten Eget avhämtningsställe styra dina
postpaket till det av Åland Posts serviceställen som passar dig bäst.

Flyttpost
Genom att beställa tilläggstjänsten Flyttpost får du, förutom det som eftersänds avgiftsfritt, följande
eftersänt:
•

Inom Åland all adresserad post och postpaket

•

Till fastlandet all adresserad post och postpaket

•

Till utlandet Priority och Economy brev upp till 250 gram samt postkort

Dagstidningar och paketförsändelser med hemtransport ingår inte i tjänsten. Vill du ha din dagstidning till den nya adressen ska du kontakta tidningens kundtjänst.
Obs! Om du flyttar inom Åland och har tjänsten eget avhämtningsställe registrerad måste du registrera tjänsten på nytt för att dina paket fortsatt ska styras om till det utlämningsställe som du valt.

Pris Flyttpost (inkl. moms):
Inom Åland (12 mån)

Till fastlandet (1 – 12 månader)

Till utlandet (1 – 12 månader)

25 €
12 € första månaden + 5 € varje följande
påbörjad månad
16 € första månaden + 7 € varje följande
påbörjad månad

Tidsbestämd adressändring
När du beställer tjänsten tidsbestämd adressändring får du följande eftersänt:
•

Inom Åland all adresserad post och postpaket

•

Till fastlandet all adresserad post och postpaket

•

Till utlandet Priority och Economy brev upp till 250 gram samt postkort

Dagstidningar och paketförsändelser med hemtransport ingår inte i tjänsten. Vill du ha din dagstidning till den tidsbestämda adressen ska du kontakta tidningens kundtjänst.

Pris tidsbestämd adressändring (inkl. moms)
7 dag – 1månad

För varje därefter påbörjad månad

Åland

10,00 €

3,00 €

Finland

12,00 €

5,00 €

Övriga världen

16,00 €

7,00 €

Avbrott i utdelningen
När du beställer tjänsten avbrott i utdelningen sparar Posten alla försändelser som annars skulle
delas ut i grundutdelningen.
Försändelser som ska kvitteras (Rekommenderade brev, Brev med mottagningsbevis, Assurerade
försändelser samt paket som ska avhämtas) och som förvaras på något av postens serviceställen
returneras till avsändarna under avbrottet enligt de förvaringstider som anges i Åland Posts allmänna leveransvillkor eller på krav från avsändaren.

Pris avbrott i utdelningen (inkl. moms)
Upp till 2 veckor (1 – 14 dygn)

10 €

Över 2 veckor – 2 månader

15 €

Därpå följande månader

7,50 € /månad

