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Agência de correio
○

Correspondência

No Japão, os serviços de correspondência são realizadas pelas agências de correio.
Os selos e hagaki (tipo de cartão postal) são vendidos nas agências de correios, nas lojas onde têm a
marca ✴. .
A agência do correio está distribuída por todo Japão, inclusivo os locais mais despovoados.
O No. do código postal de todo Japão é formado por 7 números.
Para que a sua correspondência chegue ao destino o mais rápido possível é importante não esquecer de
anotar o No. do código postal corretamente.

○

Home page do correio

http://www.post.japanpost.jp/index.html

O correio publica serviço de informações e consulta do No. de código postal e o tempo de duração para
entrega. Há publicação em inglês.
(1) Quando não souber o No. do código postal 「 yuubin bangou kensaku」
(2) Consulta sobre o preço「yuubin ryoukin」
(3) Como procurar o guichê de informações do correio 「yuubin madoguchi no annai」
(4) Averiguar o tempo de duração para entrega 「yuubin soutatsu nissuu 」
(5) Tabela de preços de correspondência internacional, tempo de entrega, informações sobre o país e
região (condições sobre a correspondência internacional), formas de uso 「Kokusai Yuubin」

○

Guichê da alfândega

Todas as mercadorias remetidas e recebidas do exterior, passam pela alfândega e são vistoriadas pelos
funcionários da alfândega. Informações sobre a alfândega e os impostos de correspondências
internacionais consultem a Zeikan Gaiyuu Shucchou sho (Sucursal de Correio da Alfândega
Internacional)
(1) Tokyo Zeikan Tokyo Gaiyuu Shucchou sho 03-5665-3755
(Alfândega de Tokio-Sucursal de Correio Internacional em Tokio)
(2) Yokohama Zeikan Kawasaki Gaiyu Shuccho sho 044-270-5780
(Alfândega de Yokohama-Surcusal de Correio Internacional em Kawasaki)
(3) Nagóia Zeikan-chuubu kuuko zeikan Sisho chuubu Gaiyuu Shuccho sho 0569-38-1524
(Alfândega de Nagóia -Sucursal de Correio Internacional em Nagóia)
(4) Osaka Zeikan Osaka Gaiyuu Shuccho sho
072-455-1850
(Alfândega de Osaka -Sucursal de Correio Internacional em Osaka)
(5) Mozi Zeikan Hakata Zeikan Shisho Fukuoka Gaiyuu Shuccho sho 092-663-6260
(Alfândega de Monshi-Sucursal de Correio Internacional em Hakata-Sucursal de Hakata)
(6) Okinawa Tiku Zeikan Naha Gaiyuu Shuccho sho 098-854-8292
(Alfândega da Região de Okinawa -Sucursal Internacional de Correio em Naha)

○

Correspondência Internacional

Tipo de remessas de cartas e mercadorias para o exterior
(1) 「EMS- remessa rápida internacional」remessa de documentos e mercadorias, remessa especial,
para 120 países/regiões e entrega garantida.
(2) 「Via Aérea」transporte por avião
(3) 「SAL Via aérea -remessa econômica」transportada por avião, econômica e mais rápida e que via
marítima.
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(4) 「Via marítima」- transporte por navio.
Informações sobre os preços, tamanho e peso procure as agências de correio.
Em Nishinomiya:
Agências do correio de Nishinomiya – Yubin-bu 0798-33-0400

※OBS:

Mais informações comparecer acompanha de uma pessoa que fale o idioma japonês.
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