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REKLAAMSAADETISTE TEENUSE ALLAHINDLUSE KORD 

1. ÜLDSÄTTED 

AS-i Eesti Post (edaspidi Omniva) reklaamsaadetiste teenuse allahindluse kord kehtib reklaamsaadetiste teenuse 
tüüptingimuste (edaspidi tüüptingimused) raames osutatavale siseriiklikule aadressita ja aadressiga 
reklaamsaadetiste teenusele ja aadressita reklaami sihtrühma valiku lisateenusele. 

Omniva võib muuta käesolevat allahindluse korda, teatades sellest ette vähemalt üks (1) kalendrikuu kodulehel 
www.omniva.ee. 
 

2. UUE KLIENDI ALLAHINDLUSE RAKENDAMISE TINGIMUSED 

2.1 Allahindlus rakendub reklaamiteenuse edastamise hinnakirjajärgsest tasust järgmistel tingimustel: 

- uus klient (klient, kes ei ole varem reklaamsaadetiste teenust kasutanud); 

- lepinguline klient, kes ei ole kasutanud reklaamsaadetiste teenust vähemalt tellimusele eelnenud viimase 
12 kuu jooksul; 

- tellimusele kogusega alates 10 000 tk; 

- ei summeerita tüüptingimustes sätestatud aadressita reklaami mahuprognoosi põhist ja punktis 2.2 
sätestatud uue kliendi ühekordset allahindlust. Juhul, kui klient esitab mahuprognoosi, siis esimesel 
postitamisel rakendub käesolevas korras sätestatud allahindlus kui prognoosipõhine allhindlus oleks 
sellest väiksem, iga järgneva postituse korral rakendub mahuprognoosipõhine allahindlus; 

- juhul, kui klient esitab aadressita reklaami mahuprognoosi, siis punktis 2.2 sätestatud allahindlusega 
teenuse maht arvestatakse esitatud poolaasta mahuprognoosi hulka; 

- allahindlust võib klient kasutada mõlema teenuse (aadressiga ja aadressita reklaamsaadetise edastamise 
teenus) puhul ühe (1) korra esimese postituse korral. 

2.2 Allahindlus 15% rakendub ühekordselt aadressita reklaamsaadetiste teenuse edastamise hinnakirja järgsele 
tasule postitamisel üle Eesti (sõltumata tsoonist) ning laieneb sama teenuse kogu tellimuse sihtrühma valiku 
lisateenusele. 

2.3 Allahindlus 15% rakendub ühekordselt aadressiga reklaamiteenuse edastamise hinnakirja järgsele tasule 
postitamisel üle Eesti (sõltumata tsoonist). 

2.4 Allahindlust ei rakendata: 

- kliendile, kes on reklaamsaadetiste edastamise teenust tellimusele eelneva 12 kuu jooksul kasutanud; 

- kliendiks oleva juriidilise isiku ärinime muutuse korral, kui sama isik on reklaamsaadetiste edastamise 
teenust tellimusele eelneva 12 kuu jooksul kasutanud. 

3. MAKSETINGIMUSED 

3.1 Omniva rakendab Kliendi poolt ostetavale reklaamsaadetiste kande teenusele ühekordset tellimusepõhist 
allahindlust vastavalt allahindluse korrale ja Klient kohustub osutatud teenuse eest tasuma. Maksetingimused 
on sätestatud Üldtingimustes. 

3.2 Juhul, kui pärast teenuse osutamist selgub asjaolu, mis allahindluse korra kohaselt välistab Kliendile 
allahindluse andmise, siis on Omnival õigus nõuda Kliendilt saadud allahindluse tagastamist. 
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