Όροι Παραδοχής Φακέλων Αλληλογραφίας µε Προπληρωµένο Ταχ. Τέλος –
PREPAID
Οι «Φάκελοι Αλληλογραφίας µε Προπληρωµένο Ταχυδροµικό Τέλος (Prepaid)»
διατίθενται για τη διακίνηση αλληλογραφίας, µε µέγιστο επιτρεπόµενο βάρος
περιεχοµένου ανά κωδικό είδος φακέλου, µε την προϋπόθεση ότι σε κάθε περίπτωση,
το περιεχόµενο θα µπορεί να χωράει άνετα στο φάκελο και να είναι εξασφαλισµένο
σύµφωνα µε την υφιστάµενη αντοχή του φακέλου, όπως αυτός είναι, χωρίς να
γίνεται καµία επιπλέον παρέµβαση ενίσχυσής του και χωρίς αυτός σε καµία
περίπτωση να παραποιείται.
Περιπτώσεις παραποίησης φακέλων µε προπληρωµένο τέλος (Prepaid)
1. Φάκελοι prepaid οι οποίοι εσωκλείουν αντικείµενα βάρους µεγαλύτερου από το
µέγιστο επιτρεπόµενο βάρος ανά είδος φακέλου.
2. Ενίσχυση του φακέλου prepaid σε οποιοδήποτε σηµείο του ή στο κλείσιµο αυτού
µε κολλητικές ταινίες, αυτοκόλλητα, σπάγκους ή άλλα µέσα, µε σκοπό την
ενίσχυση της αντοχής του ώστε να χωρέσουν σ’ αυτόν αντικείµενα µεγαλύτερων
διαστάσεων ή όγκου από αυτά που κανονικά θα δεχόταν, ανεξάρτητα αν το
βάρος του αντικειµένου είναι µέσα στα επιτρεπτά όρια.
3. Χρήση του φακέλου prepaid ως περιτύλιγµα σε µικροδέµατα, κουτάκια κλπ
αντικείµενα, µε ή χωρίς τη χρήση πρόσθετων αυτοκόλλητων ταινιών ή σπάγκων ή
κόλλας γεγονός που παραποιεί το αρχικό προϊόν (µετατροπή από φάκελο σε χαρτί
περιτυλίγµατος), έστω και αν είναι εµφανής η παράσταση γραµµατοσήµου και το
ολόγραµµα γνησιότητας.
4. Επικόλληση ή τοποθέτηση µε οποιοδήποτε τρόπο φακέλου prepaid έξωθεν
αντικειµένου.
5. Φάκελος prepaid που έχουν τροποποιηθεί οι φυσικές του διαστάσεις καθ’
οιονδήποτε τρόπο και από οποιαδήποτε αιτία πέρα των + 2 εκατοστών (όριο
επιτρεπόµενης παρέκκλισης).
6. Φάκελος prepaid που είναι εµφανές ότι έχει επαναχρησιµοποιηθεί.
7. Φάκελος prepaid που δεν φέρει ολόγραµµα γνησιότητας.
Φάκελοι prepaid που θα εντοπισθούν να υπάγονται σε κάποια από τις παραπάνω
περιπτώσεις παραποίησης, δεν θα γίνονται αποδεκτοί ως prepaid αλλά θα γίνονται
δεκτοί προς ταχυδρόµηση µόνον εφόσον, κατόπιν αποδοχής του αποστολέα,
τιµολογηθούν κανονικά, σύµφωνα µε το ισχύον τιµολόγιο Επιστολικού Ταχυδροµείου
και καταβληθούν τα αναλογούντα Ταχυδροµικά Τέλη ως εξής :

για τους υπαγόµενους στις περιπτώσεις 1 έως 5 καταβάλλεται η διαφορά
µεταξύ Ταχ. Τελών Επιστολικού Ταχυδροµείου και τιµής υφιστάµενου
φακέλου prepaid. Η διαφορά αυτή επικολλάται σε γραµµατόσηµο,
για δε τους υπαγόµενους στις περιπτώσεις 6 & 7 ολόκληρο το ποσό των
Ταχ. Τελών Επιστολικού Ταχυδροµείου θα επικολλάται σε γραµµατόσηµο.

