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SAVENMAAN JAKELUT POSTIN RYHMÄJAKELUNA

Merkinnåt

Määrä ja toistuvuus

Jakelualue ja kohderyhmå

Tarj oam me Tei I le osoitteettoman lähetyksen jakelua Ryhmäjakel una.

Postin Ryhmäjakeluna jaetulla lähetyksellä on suuri huomioarvo, koska
vastaanottaja saa lähetyksen odotetun päiväpostin mukana.
Käytettävissänne on valtakun nallinen jakel uverkko kaikkina arkipäivi nä

maanantaista perjantaihin.

Muoto: 8 sivuinen tabloid
Paino noin 25 glkpl

Lähetyksessä maksumerkintänä Ryhmäjakelun tun n us tai kirjoitettu na R

- Suomen Posti Oyj.

20 000 - 30 000 kpl 5 kertaa viikossa.

Taloudet jaltai yritykset valittujen postinumeroiden mukaisesti. Jaettavat
paikkakunnat muuttuvat viikoittain. Ryhmäjakelua ei jaeta
mainoskieltotalouksiin L

Ryhmäjakelun lukumääråtietojen kattavuus perustuu Suomen Posti Oyj:n
keräämiin kotitalouksien ja yritysten tietoihin ja rekisteriin, joka
päivitetään normaalisti kaksi kertaa vuodessa. Suomen Posti Oyj
määrittelee kohderyhmiensä kaftavuudet erikseen. Ryhmäjakelu kattaa
våhintään 95 % Postin kohderyhmien lukumåäristä.

, Lähetys jaetaan Postin perusjakelussa arkipäivisin määråpåivänä w hrtl+il
L;VH\ Lre/ uifltrdtFiset jaetaan viikkojakelussa sovitun viikon aikana.' Määräpåiväjakelussa vähintäån 92 oÅ:n varmuudella sovittuna päivänä,

loput lähetykset jaetaan viimeiståän seuraavan kahden työpäivän aikana.

Suomen Posti Oyi

Suurasiakkaat
Jari Kukkonen
asiakkuuspäållikkö

Kotipaikka: Helsinki, Y-tunnus 153186rF4, ALV rek.
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Postiinjåttö Lähetykset tulee toimittaa Postiin kolme {3} työpäivää ennen sovittua
ensimmäistä jakelupäivää ljos jakelupäivää / jakelupäiviå ei ole sovittu ja
merkitty lähetysten kimppulappuihin, aloitetaan jakelu viimeistään 3.
työpäivänä postituksesta.

Kimputus, kimppulaput ja yksiköinti

Lähetykset tulee toimittaa Postiin kimputettuina ja yksiköityinä erillisten
Postin Kimputus- ja yksiköintiohjeiden mukaisesti päivittäin ei
viikkotasolla (liite).

Ennakkotieto Yli350 000 kappaleen erät, yli 500 g painavien sekä
måäräpåiväjakeluiden postitus ja jakeluajat sovitaan aina erikseen Postin
myynnin kanssa.
Erät, jotka kuuluvat toistuvuushyvityksen piiriin, sovitaan vuositasolla
sopim usneuvottel un yhteydessä.

Lähetysten toimitusosoite Helsingin Postikeskus

Hinta låhetyserä 20 000 - 49 999 kpl

Kohderyhmä taloudet
0,1034 €euroa/kpl + 0,7370 euroa/kg, vähintään AJ152 euroa/kpl
alennus - 15 o/o.

Pientalot
0,1 078 euroa/kpl + 0,7370 euroa/kg, vähintåän 0,1 1 96 euroa/kpl
alennus - 15 o/o.

esimerkki laskelma yli20 000 kpl lähetyserä talousjakeluna24 g lähetys
maksaa 0,1211 euroalkpl - 15 o/o = 0,1029 euroa/kpl.

lähetyserä yli 50 000 kpl

Kohderyhmä taloudet
0,0956 €euroa/kpl + 0,7025 euroa/kg, vähintään 0,1068 euroa/kpl
alennus - 15 o/o.

Pientalot
0,0998 euroalkpl + 0,7025 euroa/kg, vähintäån 0,1110 euroa/kpl

esimerkki laskelma yli 50 000 kpl lähetyserä talousjakeluna24 g lähetys
maksaa A,1125 euroa/kpl -15o/o= 0,0956 euroalkpl.
alennus - 15 o/o.

Arvonlisävero Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.
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Laskutus ja maksuehdot Postin laskua vastaan. Maksuaikal4 pv netto, viivästyskorko korkolain
mukaisesti.

Muut ehdot Palveluissa noudatetaan Suomen Posti Oyj:n yleisiä sopimusehtoja ja
Viestinvälityksen sopimuspalveluiden tuote-ehtoja, ellei asiakkaan ja
Postin kulloinkin voimassa olevassa asiakassopimuksessa tai
tuotesopim uksessa ole muuta sovittu. Toim innan aloittaminen
vahvistetaan kirjallisella sopimuksella.

Yhteyshenkilö(t) Jari Kukkonen
Tarjouksen voimassaolo Tarjous on voimassa yhden (1) kuukauden tarjouksen päiväyksestä. '

Toivomme tarjouksen kiinnostavan Teitä ja johtavan sopimukseen.

Terveisin

SUOMEN POSTI OYJ

Jari Kukkonen
asiakkuuspåällikkö

LlITTEET
Suomen Posti Oyj:n yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille

Viestinvälityksen sopim ustuotteiden tuote-ehdot
Kimputus- ja yksiköintiohje



Sopimustarjouksen 23.12.2005 kohdista "esimerkkilaskelma",käy esille ltellan

käyttämä mainoslehtien laskutuskäytäntö ja perusteet.

Eli sopimuksessa on määritelty kappalehinta, joka on laskutuksen yksi peruste.

Lisäksi peritään lähetyserän kokonaispainon mukainen kilohinta, joka on toinen

laskutuksen peruste.

Lähetyserää n kuu luvien ka ppa leiden mää rä lasketaa n ja ka ma lla joka isen lähetyserä n

kokonaispaino yhden kappaleen painolla, jolla saatu kappalemäärä laskutetaan

kokonaispainokilohinna n lisäksi.

Tällä tavoin toimien ltella tarkistaa jokaiseen lähetyserään kuuluvien mainosten

kappalemäärän jota siis käytetään yhtenä laskutusperusteena.

Laskutusperusteissa ei siis puhuta mitään postin talousmääräperusteisesta

laskutuksesta, jota siis ei ole Savenmaa Ky:n osalla käytetty.


