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1. ÜLDSÄTTED 

1.1 Käesolevad tüüptingimused sätestavad AS Eesti Post (edaspidi Post) „Reklaamkleebised Eesti Posti kaubikutel“ 
reklaamiteenuse osutamise korra Eesti Vabariigi territooriumil. 

1.2 Tüüptingimused on kehtestatud lähtudes Eesti Vabariigi seadustest, eelkõige Postiseadusest. Lisaks tüüptingimustele 
reguleerivad pooltevahelisi suhteid Eesti Vabariigi õigusnormi, Reklaamiseadus, Posti teenuste lepingute üldtingimused, 
Posti kliendiandmete töötlemise põhimõtted. Kui mõni tüüptingimuste säte osutub õigusaktide muutumisel täielikult või 
osaliselt kehtetuks, jäävad tüüptingimused muus osas kehtivaks. 

1.3 Käesolevaid tüüptingimusi on Postil õigus ühepoolselt muuta ühekuulise etteteatamistähtajaga. Lepingulisi kliente teavitab 
Post tüüptingimuste muudatusest vastavalt Üldtingimustes kokkulepitule. 

2. MÕISTED 

Üldtingimused on AS Eesti Post teenuste lepingute üldtingimused, mis kehtestavad Posti ja Saatja vaheliste suhete põhialused 
ja üldised tingimused poolte vahel sõlmitud lepingute täitmisel. Üldtingimused kehtivad kõigile Posti ja Saatja vahel sõlmitud 
Posti lepingutele. 

Kliendiandmete töötlemise põhimõtted on dokument, mis reguleerib kliendiandmete töötlemise põhialuseid ja tingimusi 
Postis. Kliendiandmete töötlemise põhimõtted on avalikustatud Posti kodulehel www.omniva.ee. 

Klient on isik, kes tellib reklaamiteenuse ja tasub Postile reklaamiteenuse eest. 

Kaubik on Posti kasutuses olev tarbesõiduk, mille tagaküljele on võimalik osta reklaampinda. 

3. TEENUSE TINGIMUSED 

3.1 Minimaalne teenuse tellimise periood on 3 (kolm) kuud, kui Postiga ei ole kokku lepitud teisiti. 

3.2 Reklaampinda on võimalik osta Posti kaubikutele, mis teenindavad Tallinna, Tartu, Pärnu ja Jõhvi linna ning nende 
lähiümbrust. 

3.3 Teenuse kasutamise periood hakkab kehtima, kui kõik kliendi poolt tellitud kaubikud on reklaamkleebistega üle kleebitud. 
Viimase kaubiku kleepimise kuupäev lepitakse eelnevalt kliendi ja Posti poolt kokku ning alates sellest hetkest on Postil 
õigus arvestada tasu kõigi kliendi poolt tellitud reklaampindade eest.  

3.4 Teenuse kasutamise periood lõpeb, kui kõik kleebised on kliendi poolt tellitud kaubikutelt eemaldatud. 

3.5 Klient võib korraldada ise kleebise disaini, tootmise, paigalduse ja eemaldamise või küsida nendeks töödeks pakkumist 
Postilt. 

3.6 Kleebise mõõdud ja kujundus tuleb eelnevalt Postiga kooskõlastada. Postil õigus loobuda teenuse müügist, kui peab 
kleebise kujundust Posti kaubikutele ebasobivaks. Kui kujunduse osas kokkuleppele ei jõuta, jäävad kujunduse osas 
tehtud kulutused kliendi kanda. 

3.7 Klient kohustub tagama kleebiste vastavuse reklaamiseadusele ja muudele kohalduvatele õigusaktidele. Post ei vastuta 
kleebiste sisu õiguspärasuse eest. 

3.8 Kleebiste paigaldamine ja eemaldamine peavad toimuma Posti pinnal ning eelnevalt Postiga kokkulepitud ajal.  

3.9 Kui kaubiku tagaküljel on Posti kleebis, tuleb see eelnevalt kliendi kleebise paigaldajate poolt eemaldada. Antud kulu 
tasaarveldatakse kliendi arvel. 

3.10 Perioodi lõppemise hetkeks peavad olema kliendi kleebised Posti kaubikutelt eemaldatud. Post tagab kliendile või kliendi 
teenusepakkujale ligipääsu kaubikutele õigeaegseks kleebiste eemaldamiseks. 

3.11 Kui kleebis kahjustab Posti kaubiku värvi, siis tuleb kliendil tekkinud kahju hüvitada. Kahju ei kuulu kliendi poolt 
hüvitamisele  juhul, kui kleebise tootmine, paigaldus ja eemaldamine on tellitud Postilt.  

3.12 Kui kaubikuga peaks midagi juhtuma või saab kleebis kahjustada, fikseerib Post perioodi, kui kaubik pole töös ning 
arvestab vastava tasu osa kliendi arvelt maha või kokkuleppel kliendiga pikendab täiendava kuluta nende päevade võrra 
teenuse kasutamise perioodi. 

3.13 Kliendil on õigus kokkulepitud perioodi jooksul kleebist vahetada, kuid kõik sellega kaasnevad kulud katab klient. 

3.14 Kui kleebiste paigaldamine toimub kliendi või kliendi valitud teenuseosutaja poolt, peab klient edastama koheselt peale 
paigalduse lõpetamist Posti kliendihaldurile fotod kleebistega kaubikutest. 

4. TEENUSE TASU JA TASU MUUTMINE 

4.1 Reklaamiteenuse eest tasutakse Posti poolt kehtestatud hinnakirja alusel. Hinnakiri on kättesaadav Posti kodulehel 
www.omniva.ee.  
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4.2 Reklaamiteenuse eest tasumine toimub vastavalt üldtingimustes kokkulepitule või erikokkuleppel Postiga ühekordse 
maksena perioodi alguses.  

4.3 Reklaamiteenuse tasude muutumisest teavitab Post avalikkust Posti kodulehe kaudu vähemalt 30 (kolmkümmend) 
kalendripäeva enne tasu muudatuse jõustumist.  

4.4 Kui Post muudab reklaamiteenuse tasusid, ei kohalda Post uut hinnakirja kliendile enne tema poolt esialgselt valitud 
reklaamiperioodi lõppemist. 

5. KAEBUSTE LAHENDAMINE 

5.1 Klient võib esitada Postile kirja või e-kirja teel kaebuse reklaamiteenuse mittenõuetekohase osutamise või kleebise 
kahjustumise kohta 5 (viie) kalendripäeva jooksul alates kaebuse aluseks oleva asjaolu ilmnemise päevast. Vastavad 
kontaktandmed on kättesaadavad postkontorites ja posti kodulehel www.omniva.ee. 

5.2 Post vaatab kaebuse läbi ning teatab oma otsusest kirja või e-kirja teel hiljemalt 10 (kümne) tööpäeva jooksul alates 
kaebuse  esitamise kuupäevast. 

5.3 Postiga kokkuleppe mittesaavutamisel on reklaamiteenuse kasutajal õigus pöörduda Konkurentsiameti või kohtu poole. 

6. TEENUSEST LOOBUMINE 

6.1 Postil on õigus loobuda kliendile teenuse müügist.  

6.2 Kliendil on õigus loobuda teenuse kasutamisest enne kokkulepitud perioodi lõppemist esitades kirjaliku avalduse/e-kirja 
oma kliendihaldurile või aadressile ariklient@omniva.ee vähemalt 30 (kolmkümmend) kalendripäeva enne muudatuse 
jõustumist. Kui Post on andnud kliendile allahindlust lähtuvalt algselt kokkulepitud perioodist ning tänu perioodi 
muutumisele oleks teenuse hind olnud algselt kõrgem, esitab Post kliendile täiendava arve lähtuvalt lõplikust perioodist 
ning sellele kehtivast hinnakirjast.  


