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1. ÜLDSÄTTED 

Käesolevad tüüptingimused sätestavad ASi Eesti Post (edaspidi Post) Kuller Baltikum transporditeenuse osutamise korra Läti, 
Leedu ja Eesti Vabariigi territooriumil. 

Tüüptingimused reguleerivad Posti ja transporditeenuse kasutaja vastastikuseid õigusi ja kohustusi transporditeenuste 
kasutamisel. 

Eesti territooriumil toimub saadetiste vastuvõtmine Saatjatelt ja kättetoimetamine Saajatele vastavalt transporditeenuse 
tüüptingimustele kui käesolevad teenusetingimused ei sätesta teisiti. 

Lisaks tüüptingimuste reguleerivad pooltevahelisi suhteid Eesti Vabariigi õigusaktid, lepingute üldtingimused (ei kohaldu 
eraklientide tehingute puhul), e-teeninduse tingimused ja AS Eesti Post Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted ja hinnakiri. 

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

Kõik saadetiste edastamisega seotud teenuste hinnakirjad ja muud täpsustavad tingimused on kättesaadavad postiasutustes ja 
Posti veebilehel omniva.ee. 

2. MÕISTED 

Teenusetingimustes kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses. 

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

Arvestuslik kaal on saatekulu arvestamise aluseks olev kaal, mis on võrdne reaalkaalu ja mahukaalu võrdluses suurema kaalu 
väärtusega. 

Edastamine on protsess, mis hõlmab saadetiste kogumist, sorteerimist, vedu ja saajale kättetoimetamist vastavalt kasutatava 
teenuse tingimustele. 

Eraklient on isik, kes ei ole Postiga sõlminud Üldtingimuste lepingut. 

E-teenindus on veebikeskkond saadetiste 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. 

Kättetoimetamine on saadetise toimetamine Saajale vastavalt Saatja tahtele ning edastamiseks valitud teenuse tingimustele. 

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. 

Mahukaal on kaal, mis saadakse saadetise pikkuse, kõrguse, laiuse ja mahukaalu ühiku 1 m3 = 250 kilogrammi korrutamise 
tulemusena. 

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

Pakiautomaat on fikseeritud asukohaga seade, mis võimaldab saadetisi Saatjalt vastu võtta ning väljastada Saajale. 

Pakkeüksus on veopakendis lahutamatu kaubakogus. 

Postkontor on püsiv tegevuskoht, kus on tagatud kõigi universaalse postiteenuse tegevusloaga hõlmatud postiteenuste ning 
kuller-, pakiautomaadi- ja transporditeenuste ning nende lisateenuste osutamine kindlaksmääratud teeninduspiirkonnas. 

Postitöötaja (sh Kuller) on Posti töötaja või Posti nimel teenuseid osutav või ülesandeid täitev isik. 

Reaalkaal on kaal, mis saadakse saadetise kaalumisel kilogrammides. 

Saadetis on ühelt Saatjalt ühele Saajale samaaegselt edastatav nõuetekohaselt adresseeritud ja pakendatud pakkeüksus või 
pakkeüksuste hulk, mille teekond ja väljastamine on jälgitavad. 

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

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

Tellimus on Saatja poolt postile edastatud sooviavaldus saadetiste üleandmiseks, kus on märgitud soovitud korje aeg, koht ja 
kohustuslik info saadetiste kohta. 

Tööpäevad on käesolevate tüüptingimuste kohaselt kõik nädalapäevad, välja arvatud laupäev, pühapäev ja riiklikud pühad. 

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

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. 

http://www.omniva.ee/
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3. KULLER BALTIKUM TRANSPORDITEENUSTE TEENUSETINGIMUSED 

3.1 Saadetise liigid 

3.1.1 Kuller Baltikum pakk on rahvusvaheliselt Postile edastamiseks üle antud nõuetekohaselt adresseeritud ning 
pakendatud saadetis, mis toimetatakse Saaja asu- või elukoha ukseni. 

 Minimaalsed mõõtmed: laius 9 sentimeetrit, pikkus 14 sentimeetrit. 

 Maksimaalne kaal kuni 30 kilogrammi. 

 Külje maksimaalne pikkus kuni 1,5 meetrit. 

 Kõrguse ja põhja ümbermõõdu summa kuni 3,0 meetrit. 

3.1.2 Suuremõõtmeline saadetis (sh kaup alusel) on saadetis, mis ületab paki kaalu ja/või mõõtmeid. Suuremõõtmelised 
saadetised toimetatakse Saatja laadimiskohast Saaja laadimiskohani. 

Maksimaalsed mõõtmed: pikkus 1,2 meetrit; laius 0,8 meetrit; kõrgus 1,7 meetrit koos kaubaalusega. 

 Maksimaalne reaalkaal kuni 600 kilogrammi. 

 Maksimaalne mahukaal kuni 2550 kilogrammi. 

 Mahukaalu koefitsient: 1m³ = 250 kilogrammi. 

 Mahukaalu arvestatakse juhul, kui saadetise pikim külg ületab 1,5 meetrit või põhja ümbermõõdu ja kõrguse summa 
ületab 3,0 meetrit või reaalkaal ületab 30 kilogrammi. 

 Üle 30 kilogrammi kaaluv saadetis peab olema paigutatud alusele ning Post hoonesisese korje ja kättetoimetamise 
lisateenuseid ei osuta. 

 Saadetisi saab üle anda kindlaksmääratud vastuvõtukohtades. Vastuvõtmise kohtade loetelu on toodud Posti veebilehel 
omniva.ee. Äriklient saab saadetisi üle anda ka kullerile. 

3.1.3 Mitmepakisaadetis on mitmest pakkeüksusest (pakkidest ja/või suuremõõtmelisest saadetistest, sh kaup alusel) 
koosnev saadetis. 

 Pakkeüksuste hulk 2–20 tükki. 

 Pakkeüksuse minimaalsed mõõtmed: laius 9 sentimeetrit, pikkus 14 sentimeetrit.  

 Maksimaalne reaalkaal ühel üksusel kuni 600 kilogrammi. Maksimaalne mahukaal ühel üksusel kuni 2550 kilogrammi. 
Mitmepakisaadetise maksimaalne arvestuslike kaalude summa ei tohi ületada 2550 kilogrammi. 

Maksimaalsed mõõtmed: üks üksus kuni 1,2 meetrit (pikkus) x 0,8 meetrit (laius) x 1,7 meetrit (kõrgus). 

 Teenust saab kasutada ainult äriklient kokkulepitud struktuuriga elektroonilise eelinfo edastamisel, saadetiste eelneval 
vormistamisel e-teeninduses või saadetiste üleandmisel kindlaksmääratud vastuvõtukohtades. Vastuvõtukohtade loetelu 

on toodud Posti veebilehel omniva.ee. 

3.2 Transporditeenuse liigid 

3.2.1 Kuller Baltikum on transporditeenus, mille raames edastatakse saadetis või mitmepakisaadetis Lätis asuvale juriidilisest 
isikust Saajale vastuvõtmise päevale järgneval või ülejärgneval tööpäeval; Leedus asuvale juriidilisest isikust Saajale 
vastuvõtmise päevale ülejärgneval tööpäeval. Väikesaartel üle antud saadetiste tarnekiirus sõltub transpordiühenduse 
sagedusest. Kättetoimetamine toimub Lätis ja Leedus ajavahemikus 8.00–17.00, kui lisateenusega pole määratud teisiti.  

3.2.2 Füüsilisest isikust Saajale edastatud saadetise või mitmepakisaadetise saabumisel sihtriigi terminali, teatatakse 
saadetise kättetoimetamise aeg SMS-i teel või helistatakse ette ning lepitakse kokku sobiv aeg kättetoimetamiseks. 

3.2.3 Saadetiste väljastamiseks tehakse kaks (2) väljastuskatset, kui on valitud lisateenus „Kättetoimetamine eraisikule“. Juhul 
kui esimene väljastuskatse ebaõnnestub, tehakse uus kättetoimetamise katse järgmisel tööpäeval. Juhul kui teisel katsel 

ei õnnestu saadetist väljastada, suunatakse saadetis hoiule kohaliku terminali või pakiautomaati. 

3.3 Lisateenused 

3.3.1 Kättetoimetamine eraisikule on lisateenus, mille raames helistatakse Saajale ette ning lepitakse kokku sobiv 
kättetoimetamise kellaeg ja koht. 

3.3.2 Ettevaatlik käsitlemine on lisateenus, mis tagab kergesti puruneva saadetise ettevaatliku kohtlemise transportimisel 
ja töötlemisel eeldusel, et saadetis on nõuetekohaselt pakendatud ja märgistatud kergesti puruneva saadetise tähisega.  

3.3.3 Kättetoimetamise SMS/e-kiri saatjale on lisateenus, mille raames edastatakse saadetise Saatjale SMS-i/e-kirja teel 

teavitus saadetise üleandmisest Saajale.  

3.3.4 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 lepingu sõlmimisel.  

3.3.5 Lunatasu on lisateenus, mille puhul Saatja volitab Posti saadetise kättetoimetamisel Saajalt sisse nõudma 
kindlaksmääratud lunasumma ja edastama selle pangaülekande teel Saatja poolt näidatud kontole. Saatja poolt 
määratud arvelduskonto saab olla Eesti, Läti, Leedu või Soome oma. 

 Lunasumma määrab Saatja. 

http://www.omniva.ee/
http://www.omniva.ee/
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 Lunatasuga saadetise saatekulu ja lunatasu lisateenuse eest tasub Saatja. 

 Lunasumma maksimaalne suurus ei tohi ületada saadetise väärtust ja saatekulu kokku. Ühele Saajale 
mitmepakisaadetise saatmisel määrab Saatja ühtse lunasumma tervele saadetisele. Mitmepakisaadetise edastamisel 
tasub Saaja lunatasu üks kord. 

 Lunasumma märgitakse eurodes saadetise pakendile ja aadresskaardile numbritega. 

 Lunasumma Saajaks võib olla lunatasuga saadetise Saatja või tema poolt määratud juriidiline või füüsiline isik.  
Lunasumma kantakse üle Saatja või tema poolt määratud juriidilise või füüsilise isiku arvelduskontole. 

3.3.6 Kindlustamine on lisateenus, mille korral makstakse saadetise kahjustumise või kaotsimineku korral Saatjale hüvitist 
tekkinud kahju ulatuses, kuid mitte rohkem kui Saatja poolt määratud saadetise sisu avaldatud väärtus.  

 Kindlustatud saadetise eest tasutakse kindlustusmaks, mis kindlustab saadetise avaldatud väärtuse ulatuses. 
Kindlustusmaks on saadetise edastamise tasu osa, mis sõltub saadetise sisu avaldatud väärtuse suurusest. Maksimaalne 
kindlustusväärtus on 4500 (neli tuhat viissada) eurot.  

3.4 Kuller Baltikum erakliendi poolt e-teeninduses vormistatud 

3.4.1 Saadetise hind ja mõõtmed 

Saadetise hind määratakse vastavalt Saatja poolt valitud teenusele ja saadetise suurusele tingimusel, et saadetis vastab 
valitud teenuse parameetritele (mõõtmed, kaal). Kui Posti töötaja tuvastab vastuvõtmise käigus parameetritele 
mittevastavuse, on tal õigus saadetise vastuvõtmisest loobuda või nõuda Saatjalt täiendavat tasu. E-teeninduses 
vormistatud saadetise maksimaalne kaal on 30 kilogrammi. 

Kasutusel on neli suurust: 

 S – 9 cm x 38 cm x 64 cm (minimaalsed mõõtmed 9 cm x 14 cm); 

 M – 19 cm x 38 cm x 64 cm; 

 L – 39 cm x 38 cm x 64 cm; 

 XL* – pikim külg maksimaalselt 1,5 m; põhja ümbermõõt + kõrgus kuni 3 m. 

* XL suuruses saadetist ei ole võimalik saata teenustega, kus saadetise liikumine toimub pakiautomaadi vahendusel. XL 
suurus on kättesaadav ainult postkontori ja kullerteenuse puhul. 

3.4.2 Lisateenused 

E-teeninduses vormistatud saadetiste puhul on lisateenused kättesaadavad vastavalt veebikeskkonnas pakutavatele 

võimalustele. 

3.4.3 Aadresskaartide trükkimine 

Aadresskaarte on Saatjal võimalik trükkida läbi e-teeninduse veebikeskkonna. Saadetisele kleebitava aadresskaardi 
aadressandmed ning triipkood peavad olema loetavad. E-teeninduse kasutustingimused on kättesaadavad veebilehel 

omniva.ee. 

3.4.4 Tellimuse täitmine ja tühistamine 

Ärikliendi poolt e-teeninduses tehtud tellimus kuulub täitmisele peale tellimuse andmete edastamist Postile. 

Erakliendi poolt e-teeninduses tehtud tellimus kuulub täitmisele peale tellimuse andmete edastamist Postile ja teenuse 
eest tasumist. 

E-teeninduses vormistatud saadetist on võimalik saata kümne (10) päeva jooksul alates teenustasu maksmisest. 
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. 

3.5 Pakendamise tingimused  

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

3.6 Teenuse osutamine 

3.6.1 Saadetisi on võimalik edastamiseks üle anda kulleritele, kõikidesse pakiautomaatidesse ning postkontoritesse nende 

lahtioleku aegadel. 

Kui äriklient soovib Saadetisi üle anda kullerile, tuleb saadetised vormistada e-teeninduses või kasutada saadetiste 
edastamisel kokkulepitud struktuuriga elektroonilist eelinfot. Suuremõõtmelisi ja alusel olevaid saadetisi on võimalik üle 
anda kullerile või kindlaksmääratud vastuvõtukohtades. Vastuvõtmise kohtade loetelu on toodud Posti veebilehel 

omniva.ee. 

3.6.2 Lätist või Leedust saabunud saadetiste kättetoimetamine Eesti juriidilisest isikust Saajale toimub saadetise Eestisse 
jõudmisele järgneval tööpäeval ajavahemikus kella 8.00–17.00. Väikesaartele adresseeritud saadetised toimetatakse 
kätte vastavalt transpordiühenduse sagedusele. 

http://www.omniva.ee/
http://www.omniva.ee/
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3.6.3 Lätist või Leedust saabunud saadetiste kättetoimetamine Eesti füüsilisest isikust Saajale toimub saadetise Eestisse 
jõudmisele järgneva kolme päeva (v.a pühapäev ja riiklikud pühad) jooksul. Saadetiste kättetoimetamine toimub 
esmaspäevast reedeni ajavahemikus kell 8.00–20.00 ja laupäeval kell 8.00–16.00, vastavalt sihtkoha kättetoimetamise 
võimalustele. Väikesaartele adresseeritud saadetised toimetatakse kätte vastavalt transpordiühenduse sagedusele.  

Füüsilisest isikust Saajale teatab Post saadetise saabumisest telefoni, SMSi või e-kirja teel ette. Saatjal on teenuse 
kvaliteedi tagamiseks kohustuslik lisada Saaja andmetesse Saaja telefoninumber. Kui Saajaga ei saada ühendust, 
suunatakse kullerpakk väljastamiseks pakiautomaati või postkontorisse – aadressile kättetoimetamise katset ilma 
eelneva kokkuleppeta ei tehta. Saajale edastatakse saadetise saabumise teade saadetise väljastuskoha ja -aja kohta.  

3.6.4 Kuller Baltikum paki saadetised toimetatakse Saaja korteri/asutuse ukseni olenemata korrusest. Suuremõõtmelised 
saadetised ja alusel olevad kaubad toimetatakse laadimiskohani. 

Mitmepakisaadetis kogukaaluga kuni 100 kilogrammi, mille üksused ei ületa kullerpaki kaalu ega mõõtmeid, 
toimetatakse Saatja asu- või elukohast Saajale kätte. Mitmepakisaadetis kogukaaluga üle 100 kilogrammi toimetatakse 
laadimiskohani. 

3.6.5 Saadetisi, mida kuller ei saanud Saajale üle anda, hoiustatakse Eesti, Läti ja Leedu terminalides seitse (7) kalendripäeva. 
Hoiutähtaja möödumisel tagastatakse saadetis Saatjale, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Tagastamise eest on Postil õigus 
võtta tasu nagu uue edastamise eest vastavalt saadetise ja teenuse liigile. Eestisse saabunud Kuller Baltikum saadetisi 
hoiustatakse vastavalt AS Eesti Post Kullerteenuste tüüptingimustele. 

3.7 Kaebuste ja avalduste lahendamine 

3.7.1 Saatja võib esitada kirjaliku pretensiooni oma asukohamaa teenusepakkujale saadetise mittenõuetekohase 
kättetoimetamise, kahjustumise vms kahju hüvitamiseks viie (5) kalendripäeva jooksul alates pretensiooni aluseks oleva 

asjaolu ilmnemise päevast, kuid mitte hiljem kui 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul saadetise postitamise päevast.  

3.7.2 Kuller Baltikum saadetise kaotsimineku või täieliku rikkumise korral kannab Post materiaalset vastustust maksimaalselt 
kuni 320 (kolmsada kakskümmend) eurot pakisaadetise kohta ning kuni 512 (viissada kaksteist) eurot suuremõõtmelise 
saadetise või mitmepakisaadetise kohta, kuid mitte rohkem kui tegelik kahjusumma. Saadetise osalise rüüstamise või 
rikkumise korral hüvitatakse vastavalt riisutud või rikutu väärtusele, kuid mitte rohkem vastavale saadetise liigile 

kehtestatud kahju hüvitise maksimaalsest määrast. Lisaks hüvitatakse saatekulu. 

3.7.3 Hüvitise maksmine Posti kliendile toimub eurodes. 


