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1. ÜLDSÄTTED 

Käesolevad Aluste transporditeenuse tüüptingimused (edaspidi tüüptingimused) sätestatavad ASi Eesti Post (edaspidi Post) 
transporditeenuse osutamise korra Eesti Vabariigi territooriumil. 

Käesolevad tüüptingimused reguleerivad Posti ja transporditeenuse kasutaja vastastikuseid õigusi ja kohustusi transporditeenuste 
kasutamisel. 

Lisaks tüüptingimustele reguleerivad pooltevahelisi suhteid Eesti Vabariigi õigusnormid, üldtingimused, AS Eesti Post 
Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted ja hinnakiri. 

Kui mõni tüüptingimuste säte osutub õigusaktide muutumisel täielikult või osaliselt kehtetuks, jäävad tüüptingimused muus osas 
kehtivateks. 

2. MÕISTED 

Tüüptingimustes kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses: 

Aadresskaart on saadetisele kinnitatud dokument, millele on kantud saadetise edastamiseks vajalikud ja saadetist 
iseloomustavad andmed. 

E-teenindus on iseteeninduslik veebikeskkond pakkide edastamise tellimuse esitamiseks, aadresskaartide vormistamiseks, 
teenuse eest tasumiseks. 

Kaubaalus (alus) on kaupade veoks või töötlemiseks mõeldud spetsiaalne alus, mida on võimalik kahveltõstukile laadida 
vajadusel igast neljast küljest. 

Laadimiskoht on aadresskaardil märgitud aadress, kus toimub saadetise peale- või mahalaadimine. Laadimiskoht on kõva 
kattega, sileda pinnaga, ilma kaldeta ja astmeteta pind, mis asub teetasapinnal või sõiduki tagaluugiga samal kõrgusel. 

Lisateenus on põhiteenust täiendav või sellele lisaväärtust andev teenus. Postil on õigus nõuda lisateenuste eest lisatasu. 

Mitmepakisaadetis on ühelt Saatjalt ühele Saajale samaaegselt edastatav nõuetekohaselt adresseeritud ja pakendatud 
pakkeüksuste kogum, mille teekond ja väljastamine on jälgitavad. 

Pakkeüksus on veopakendis lahutamatu kauba kogus. 

Saadetis on ühest lähtekohast ja ühelt Saatjalt ning ühte sihtkohta ja ühele Saajale saadetud kaupa, mis võib koosneda ühest 
või mitmest pakkeüksusest, mida on võimalik käsitleda ühe saadetisena veoprotsessi mingites osades (mitmepakisaadetis). 
Saadetis peab olema pakendatud kahveltõstukiga teisaldatavale alusele või konteinerisse. 

Saatja on isik, kes vastutab saadetise sisu eest ning kelle tahtel ja nimel on saadetis Postile Saajale edastamiseks üle antud. 

Saaja on isik, kellele tuleb saadetis saatja tahte kohaselt kätte toimetada. 

Sõiduk on auto või haagis, millega teostatakse kaubavedu. 

Vedaja on Eesti Posti nimel ja volitusel transporditeenust osutav isik. 

Veopakend on kauba pakend, mis on mõeldud saadetise käsitlemise lihtsustamiseks ja ohutuse tagamiseks veoprotsessil. 
Veopakend peab võimaldama kauba kohtkindlat kinnitamist kaubaruumis. 

Äriklient on juriidiline isik, kes on Postiga sõlminud Üldtingimuste lepingu. 

Üldtingimused on AS Eesti Post teenuste lepingute üldtingimused, mis sõlmitakse Saatjaga ja 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. 

3. ALUSTE TRANSPORDITEENUSE TINGIMUSED 

3.1 Saadetise maksimaalsed parameetrid 

 Saadetise kaubaaluse maksimaalsed mõõtmed on 1 x 1,2 meetrit. 

 Ühe alusele paigutatud pakkeüksuse maksimaalne reaalkaal on 600 kilogrammi. 

 Saadetise maksimaalne kõrgus koos alusega on 1,8 meetrit. 

Erimõõduliste saadetiste transport toimub erikokkuleppe alusel. 

3.2 Teenuse osutamise tingimused 

3.2.1 Teenust osutatakse saadetise vastuvõtmiseks Posti ärikliendilt ning kättetoimetamiseks juriidilisele isikule. 

3.2.2 Teenust osutatakse üle Eesti. Väikesaartele adresseeritud saadetised toimetatakse kätte ainult erikokkuleppe alusel 

vastavalt transpordiühenduse sagedusele. 

3.2.3 Saadetis võetakse vastu laadimiskohas vedaja poolt või Posti poolt määratud postiasutuses eelneva tellimuse alusel. 

Tellimuse esitamise ajad ja vastuvõtvad postiasutused on ära näidatud Posti kodulehel www.omniva.ee. 

http://www.omniva.ee/
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3.2.4 Saadetise kõik pakkeüksused peavad olema pakendatud alustele, konteinerisse või muudele standardsetele transpordi 
ühikutele, mis on teisaldatavad kahveltõstukiga. 

3.2.5 Saadetis toimetatakse kätte saadetise üleandmisele järgneval tööpäeval (D+1) vahemikus kell 8.00–17.00. 

3.3 Lisateenused 

3.3.1 Saaja maksab teenustasu on lisateenus, mille puhul saadetise edastamise tasu maksab saadetise Saaja. Juhul kui 
Saaja keeldub tasu maksmisest, siis saadetist ei väljastata ning saadetise edastamise kulu, tagastamise kulu ja 
hoiustamise kulu eest kohustub tasuma Saatja. Teenust saab tellida Saatja, kes on Posti äriklient. 

3.3.2 Saadetise ümbersuunamine on lisateenus, mida saab tellida nii Saatja kui Saaja enne saadetise kättetoimetamist, 
selle edastamiseks algselt aadresskaardile märgitud aadressist erinevale aadressile. Ümbersuunamise eest on Postil 
õigus võtta tasu maksimaalselt uue saadetise edastamise väärtuses, v.a kindlustusmaks. 

3.3.3 Dokumenditagastus on lisateenus, mille raames edastatakse Saatjale Saaja poolt allkirjastatud dokument. Kui Saaja 
keeldub dokumendile allkirja andmast, siis saadetist ei väljastata ning tagastatakse Saatjale. Teenust osutatakse ainult 
Posti ärikliendile vastava lepingulisa sõlmimisel. 

3.3.4 Tagastusteade SMS/e-kiri on lisateenus, mille raames saadetakse Saatjale saadetise hoiutähtaja möödumisel või 
Saaja pakist loobumisel SMSi või e-kirja teel teavitus saadetise tagastamise kohta. 

3.3.5 Kättetoimetamise SMS/e-kiri saatjale on lisateenus, mille raames edastatakse saadetise Saatjale SMSi või e-kirja 
teel teavitus saadetise üleandmisest Saajale. 

3.3.6 Sama päeva teenus on lisateenus, mille raames toimetatakse saadetis Saajale Posti ja ärikliendi vahelises lepingus 
määratud piirkondades saadetise üleandmise päeval. Lisateenus on kättesaadav ainult e-teeninduses saadetise 
vormistamisel. 

3.3.7 Makstud pakk – SMS/e-kiri on lisateenus, mille raames ärikliendil on võimalik vormistada e-teeninduses saadetis 
ning saata pakikood erakliendile SMSi või e-kirja teel. 
Lisateenus võimaldab kahe osapoole kokkuleppel kliendil saata saadetis ärikliendi kulul. Lisateenus on kättesaadav 
eelneva kokkuleppe alusel ainult äriklientidele e-teeninduses saadetise vormistamisel. 

4. ALUSTE TRANSPORDITEENUSE EEST TASUMINE 

4.1 Transporditeenuse eest tasumine toimub arve alusel (st sularahata) vastavalt Posti ja Saatja või Saaja vahelisele 
lepingule. 

4.2 Transporditeenuse tasu arvestamisel võetakse aluseks Posti poolt kontrollitud reaalsed andmed. 

4.3 Transporditeenuse tasu arvestatakse igale saadetisele eraldi vastavalt Saadetise aluse suurusele. 

5. ALUSTE TRANSPORDITEENUSE TELLIMINE 

5.1 Transporditeenuse tellimust on võimalik esitada telefoni/e-kirja teel või Posti e-teeninduse kaudu. 

5.2 Tellimus peab sisaldama järgmiseid andmeid: 

 andmed Saatja/pealelaadimiskoha kohta: nimetus, aadress, telefoninumber, kontaktisik; 

 andmed Saaja/mahalaadimiskoha kohta: nimetus, aadress, telefoninumber, kontaktisik; 

 andmed saadetise kohta: pakkeüksuste arv, saadetise kogukaal, muud tingimused kauba käsitlemise kohta, eeldatav 
pealelaadimise aeg. 

 märge lisateenuse „Saaja maksab teenustasu“ kohta, kui seda kasutatakse. 

6. SAADETISE VASTUVÕTMINE JA KÄTTETOIMETAMINE 

6.1 Saatja või Saaja peavad looma tingimused saadetise vastuvõtmiseks ja kättetoimetamiseks laadimiskohalt, sealhulgas 
tagama juurdepääsu laadimiskohale ning tagama juurdepääsutee sõidetavuse ja laadimiskoha vastavuse järgmistele 
nõuetele: 

 peatumise võimalus laadimiseks; 

 lastiruum peab jääma vedaja nägemisulatusse või peab olema tagatud sõiduki turvalisus jne. 

6.2 Saatja või Saaja on kohustatud hüvitama kõik kulud, mis tekivad seoses laadimiskohale juurdepääsuga (tasuline 
sissesõit, tasuline parkimine, saadetise loovutamiskulud tolliladudes, sadamates, raudtee- ja lennujaamades, muud 
maksud ja ametlikud kulud). 

6.3 Laadimine hõlmab saadetise peale- ja mahalaadimist laadimiskohal sõiduki külgedelt/tagant, õiget paigutamist ja 
kinnitamist koormas. Laadimiseks mõeldud saadetised ei tohi asuda kaugemal kui 6 meetrit auto laadimiskohast. 
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6.4 Laadimisaega arvestatakse hetkest, kui sõiduk saabub laadimiskohta ja vedaja teavitab Saatjat või Saajat oma 
saabumisest. Laadimisaeg lõpeb, kui saadetis(ed) on peale- või mahalaaditud ja saadetiste üleandmine on 
saatedokumentidega või elektrooniliselt fikseeritud ning sõiduk on valmis ärasõiduks. Laadimisajaks on arvestatud kuni 
15 minutit. Kui laadimine kestab kauem, fikseeritakse see saatedokumendil ning Postil on õigus see eraldi tasustada. 

6.5 Saadetiste pakkimisel tuleb lähtuda AS Eesti Post Pakendamise ja märgistamise juhendist, mis on kättesaadav aadressilt 
www.omniva.ee. 

6.6 Saadetise iga pakkeüksus peab olema Saatja poolt tähistatud ning sisaldama selgelt loetavat teavet saadetise 
identifitseerimiseks alljärgnevate andmetega: 

 Saatja/pealelaadimiskoha identifitseerimiseks vajalikud andmed; 

 Saaja/mahalaadimiskoha identifitseerimiseks vajalikud andmed; 

 Saadetise edastamisel vajalikud eritähised, vajadusel täiendav sõnaline hoiatus; 

 pakkeüksuse kaal, vajadusel mõõtmed; 

 pakkeüksuse number. 

6.7 Saadetis(ed) antakse vedajale üle Posti poolt määratud saatedokumendi alusel, mis allkirjastatakse Saatja ja Posti poolt 
Saadetise üleandmise hetkel. 

6.8 Vedaja kontrollib saadetise välist seisundit, tähistust, pakkeüksuste arvu ja võrdleb neid saatedokumendil esitatud 
andmetega. Juhul, kui ei ole võimalik kontrollida või andmed ei vasta saatedokumendis esitatule, siis vedaja teeb 
sellekohase põhjendatud märkuse saatedokumendi kõigile eksemplaridele. 

6.9 Saadetis toimetatakse kätte saadetisel/saatedokumendil märgitud aadressil Saajale või tema volitatud esindajale allkirja 
vastu saatedokumendil. Vajadusel võtab vedaja Saajaga ühendust kättetoimetamise kokkuleppimiseks. 

6.10 Saadetise kättetoimetamise ebaõnnestumisel võtab vedaja ühendust Saatjaga ning Saatja nõusolekul Saadetis 
tagastatakse, Postil on õigus nõuda Saatjalt tehtud lisakulutuste hüvitamist. 

7. NÕUETE ESITAMINE 

7.1 Pretensioonide ja nõuete esitamisel ning nende menetlemisel ja hüvitiste maksmisel lähtutakse võlaõigusseaduses 
kehtestatud korrast. Nõuded tuleb esitada kirjalikult koos nõuet tõendavate dokumentidega. 

http://www.omniva.ee/

