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1. ÜLDSÄTTED  

1.1   Käesolevad AS EESTI POST E-TEENINDUSE KASUTUSTINGIMUSED (edaspidi „Tingimused“) 

käsitlevad AS-i Eesti Post (edaspidi „Post“) iseteenindusliku E-teeninduse (edaspidi „E-

teenindus“) kasutamise tingimusi. 

1.2  Posti andmed: AS Eesti Post, Pallasti 28, 10001 Tallinn, e-post: info@omniva.ee, 

klienditeenindus 661 6616.  

1.3  Kõik E-teenindusest tulenevad õigused kuuluvad Postile.  

2. MÕISTED  

Eraklient – füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab E-teenindust ja pole sõlminud Üldtingimusi.  

E-teenindus – iseteeninduslik elektrooniline keskkond, mis võimaldab muuhulgas kuid mitte ainult 

Üldtingimuste sõlmimist, kontaktandmete ja kasutusõiguste haldamist, kirjade ja pakkide vormistamist, 

kirjade saatmist ning arvete saatmist ja vastuvõtmist.  

Kasutaja – Eraklient ja Ärikliendi peaadministraator ning tema poolt määratud füüsilised isikud.  

Klient – Äriklient ja Eraklient.  
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Krediidilimiit – Posti poolt Ärikliendile omistatud rahaline limiit, mille ulatuses saab ühes kalendrikuus 

tarbida Posti teenuseid krediiti.  

Peaadministraator – Ärikliendi töötaja või muu tema poolt määratud füüsiline isik, kes teostab E-

teeninduses Ärikliendi nimel tegevusi ja omab muuhulgas õigust määrata/ära võtta õiguseid, mis on 

seotud E-teeninduse kasutamisega Ärikliendi nimel.  

Teenused – E-teeninduse kaudu Kasutajale kättesaadavaks tehtud teenused.  

Tellimus – Kasutaja poolt E-teeninduse kaudu Postile esitatud sooviavaldus teenuse kasutamiseks, mis 

on aluseks Kliendiga arveldamisel.  

Äriklient – juriidiline isik, kes kasutab E-teenindust ja on sõlminud Üldtingimused.  

Üldtingimused – Ärikliendi ja Posti vaheline leping, mis sätestab üldised tingimused Posti teenuse 

ostmisel ja Postiga sõlmitud lepingute täitmisel. Üldtingimused kehtivad kõigile Posti ja Kliendi vahel 

sõlmitud lepingutele.  

3. E-TEENINDUSE KASUTAMINE  

3.1  E-teeninduse kasutamiseks Ärikliendina tuleb Postiga sõlmida Üldtingimused.  

3.2  E-teeninduse kaudu saab Üldtingimused sõlmida ärikliendi juhatuse liige kasutades digitaalset 

allkirjastamist.  

3.3  E-teeninduse kaudu Üldtingimuste sõlmimisel kehtestab Post Ärikliendile krediidilimiidi ning 

määrab automaatselt Peaadministraatoriks Üldtingimused sõlminud juhatuse liikme.  

3.4  Tellimuse esitamine E-teeninduses toimub vastavalt e-keskkonnas kättesaadavaks tehtud 

kasutusjuhenditele.  

3.5  Erakliendi poolt E-teeninduse kaudu tehtud tellimus saadetise edastamiseks kuulub täitmisele 

pärast teenuse eest tasumist ja saadetise Postile üleandmist.  

3.6  Ärikliendi poolt E-teeninduse kaudu tehtud tellimus saadetise edastamiseks kuulub krediidilimiidi 

olemasolul täitmisele pärast saadetise Postile üleandmist.  

3.7  Saadetise hind määratakse vastavalt Kasutaja poolt E-teeninduses valitud teenusele ja saadetise 

suurusele tingimusel, et saadetis vastab valitud teenuse parameetritele (mõõtmed, kaal). Kui 

Post tuvastab vastuvõtmise või sorteerimise käigus parameetritele mittevastavuse, on tal õigus 

saadetise edastamisest loobuda või nõuda saatjalt täiendavat tasu. 

3.8 Tellimussumma on Tellijal võimalik tasuda E-teeninduses Tellimuse vormistamisel. Tasuda on 

võimalik Eesti pankade pangalinkide kaudu, mis on kajastatud E-teeninduses ning Ärikliendil 

lisaks ka arve alusel. Arveldamine toimub eurodes ja koos maksudega. 

3.9  Kui Saatja on vormistanud saadetise e-teeninduses ja selle eest koheselt tasunud, kuid ei ole 

saadetist Postile neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul üle andnud, on Saatjal õigus esitada 

avaldus saatekulu tagasi saamiseks. Juhul kui saadetisele telliti järele kuller, kuid saadetist üle 

ei antud, on Postil õigus arvestada tagastatavast saatekulust maha kulleri väljakutse tasu.  

3.10 Tellimuse tühistamisel toimub Teenuse eest tasutud summade tagastamine Saatja 

vastavasisulise avalduse alusel kümne (10) tööpäeva jooksul alates Postile avalduse esitamisele 

järgnevast päevast. Tasu tagastatakse samale pangakontole, millelt tasu maksti. Postil on õigus 

tagastatavalt tasult kinni pidada makse teostamisega seotud ülekande tasud. 

4. KLIENDI JA KASUTAJA ÕIGUSED, VASTUTUS JA KOHUSTUSED  

4.1  Kasutaja kasutab E-teenindust kooskõlas Tingimuste ja teenuste tüüptingimustega ning 

kehtivate õigusaktidega. 

4.2  Ärikliendil on õigus nõuda, et Kasutajalt võetakse ära õigus tema nimel kasutada E-teenindust. 

Õiguse äravõtmiseks esitab Äriklient kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis pöördumise 

Posti kliendihaldurile. E-teeninduses saab vastava õiguse ära võtta ka Peaadministraator.  

https://www.omniva.ee/abi
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4.3  Kasutajal on õigus esitada E-teeninduse kasutamist puudutavaid pretensioone kirjalikku 

taasesitamist võimaldavas vormis e-kirjaga info@omniva.ee või Posti klienditeeninduse telefonil 

661 6616. 

4.4  E-teenindusse esmakordsel sisenemisel kohustub Kasutaja tutvuma Tingimustega ning nendega 

nõustumisel kohustub neid täitma. Peaadministraator nõustub Tingimustega nii enda kui ka 

Ärikliendi nimel.   

4.5  Klient kohustub tasuma Postile E-teeninduses esitatud Tellimuse eest vastavalt Teenuse 

hinnakirjale.  

4.6  Kasutaja kohustub kasutama E-teenindust kooskõlas seaduse ja heade tavadega ning hoidma 

E-teeninduse kasutamist võimaldavat salasõna ainult enda teada.  

4.7  Äriklient vastutab tema nimel tegutsevate Kasutajate E-teeninduses tehtud mistahes tegevuste 

eest, sh:  

4.7.1  E-teeninduse kasutamise eest ning selle eest, et kasutamisel järgitaks käesolevaid Tingimusi;  

4.7.2  käesolevatele Tingimustele, seadusele või headele tavadele mittevastava E-teeninduse 

kasutamisega Postile, teistele Kasutajatele või kolmandatele isikutele tekkinud kahjude eest;  

4.7.3  E-teenindusse sisestatud Tellimuste ja päringute andmete õigsuse eest;  

4.7.4  E-teeninduses tehtud mistahes tegevuste eest, mille tulemusena täitis Post Tellimuse ebaõigelt 

(edastas saadetised valel aadressil vms) või mille tulemusena osutus võimatuks Tellimuse 

täitmine Posti poolt.  

4.8  Erakliendi vastutus E-teeninduses tehtud mistahes tegevuste eest on sätestatud punktis 4.7.1–

4.7.4. 

5. POSTI ÕIGUSED, VASTUTUS JA KOHUSTUSED  

5.1  Postil on õigus E-Teeninduse tehniliste rikete ennetamise või ilmnenud rikete parandamise 

eesmärgil piirata ilma ette teatamata E-teeninduse kasutamise võimalusi, tehes kõik endast 

oleneva, et sellised piirangud oleks minimaalse ulatuse ja kestusega. Juhul, kui E-teeninduse 

kasutamist piiratakse Posti poolt või see on piiratud või takistatud Postile teadaoleva tehnilise 

rikke tõttu, mis kestab kauem kui kaks (2) tundi, teavitab Post sellest Posti kodulehel.  

5.2  Postil on õigus peatada E-teeninduse kasutamine, teavitades sellest Kasutajat, kui Post on 

tuvastanud Kasutaja poolt Tingimuste korduva rikkumise või E-teeninduse kasutamise viisil, mis 

on vastuolus seadusega.  

5.3  Postil on õigus piirata juurdepääsu E-teenindusele nendest arvutitest, millest Post on tuvastanud 

E-teeninduse vastu suunatud tegevuse.  

5.4  Postil on õigus mistahes ajal teha E-teeninduses muudatusi ilma Kasutajat eelnevalt 

teavitamata.  

5.5  Postil on õigus ühepoolselt muuta käesolevaid Tingimusi teavitades sellest Kasutajat Posti 

kodulehel.  

5.6  Postil on õigus Teenuseid muuta, asendada muu Teenusega või jätta Teenus osutamata, juhul 

kui Tellimuses esitatud andmed ei vasta tegelikkusele või tuvastatakse muu Tingimuste 

rikkumine.  

5.7  Post ei vastuta:  

5.7.1  Kasutaja poolt E-teeninduses sisestatud Tellimuste ja päringute andmete õigsuse eest;  

5.7.2  E-teeninduse tehniliste probleemide tõttu (sh kasutamise võimatuse tõttu) Kasutajale tekkida 

võiva kahju eest;  

https://www.omniva.ee/
https://www.omniva.ee/
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5.7.3  Kahjude eest, mis on tekkinud seoses Kasutaja ID-kaardi, Mobiil-ID, panga turvaelemendi või 

salasõna kasutamisega kolmandate isikute poolt.  

5.8  Post kohustub vastama punktis 4.3 nimetatud Kasutaja pöördumisele mitte hiljem kui kümne 

(10) tööpäeva jooksul pöördumise kättesaamisest.  

5.9  Post töötleb Kasutaja isikuandmeid kooskõlas AS-i Eesti Post kliendiandmete töötlemise 

põhimõtetega. Eelnimetatud põhimõtted on Tingimuste lahutamatuks osaks. 

5.10  Postil on õigus edastada Kasutajale tema poolt E-teeninduses märgitud kontaktandmetele 

informatsiooni, mis puudutab E-teenindust ja selle kasutamist.  

5.11  Post on isikuandmete vastutav töötleja ja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed 

volitatud töötleja Maksekeskus AS-le. 

6. INTELLEKTUAALSE OMANDI KAITSE  

6.1  E-teeninduse sisu, sh tekst, graafika, logod, nuppude ikoonid, pildid, audio ja tarkvara 

autoriõigused kuuluvad Postile või selle loonud isikule ning on kaitstud intellektuaalse omandi 

kaitset reguleerivate õigusaktidega.  

6.2  E-teenindus on Posti omand ning on kaitstud Eesti Vabariigi autoriõiguse seadusega.  

6.3  E-teeninduse tellimus- ning päringuvorme ja andmeid ei ole lubatud kopeerida, paljundada, 

edasi müüa või muul viisil kommertslikel eesmärkidel kasutada. E-teenindust on õigus kasutada 

selleks ettenähtud õiguspäraseks tegevuseks.  

6.4  Igasugune E-teeninduse kopeerimine, modifitseerimine, levitamine, edasisaatmine, 

publitseerimine, eksponeerimine, on õigustamatu, vastuolus autoriõiguse ja muude 

intellektuaalse omandi õigusi kaitsvate seadustega ja toob kaasa vastutuse vastavalt nimetatud 

seadustele.  

6.5  Kasutaja poolt Tingimuste rikkumise korral on Postil õigus keelduda Kliendile Tingimustes 

nimetatud Teenuste osutamisest.  

7. LÕPPSÄTTED  

7.1  Käesolevaid Tingimusi puudutavad erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. 

Kasutajal, Kliendil või Postil on võimalik oma õiguste kaitseks pöörduda kohtusse Eesti Vabariigi 

seadustega ettenähtud korras.  

  

https://www.omniva.ee/public/files/failid/Kliendiandmete_tootlemise_pohimotted_EST.pdf
https://www.omniva.ee/public/files/failid/Kliendiandmete_tootlemise_pohimotted_EST.pdf

