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1. ÜLDSÄTTED 

Käesolevad tüüptingimused sätestavad AS-i Eesti Posti (edaspidi Post) rahvusvahelise kullerteenuse Kuller Euroopa (edaspidi 
Teenus) osutamise korra. Tüüptingimused reguleerivad Posti ja Teenuse kasutaja vastastikuseid õigusi ja kohustusi Teenuse 
kasutamisel. 

Teenuse tüüptingimused on kehtestatud lähtudes Eesti Vabariigi õigusaktidest. Lisaks tüüptingimustele reguleerivad 
pooltevahelisi suhteid Eesti Vabariigi õigusaktid, poolte vahel sõlmitud AS-i Eest Post teenuste lepingute üldtingimused, 
erakliendi e-teeninduse tingimused ja AS-i Eesti Post Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted. 

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

Tüüptingimused ja teenuste hinnakirjad on kättesaadavad postiasutustes ja Posti veebilehel omniva.ee. 

2. MÕISTED 

Tüüptingimustes kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses. 

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

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

Erakliendi e-teenindus on veebikeskkond pakkide edastamise tellimuse esitamiseks, aadresskaartide vormistamiseks, 
teenuse eest tasumiseks. 

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

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. 

Saadetis on ühelt Saatjalt ühele Saajale edastatav nõuetekohaselt adresseeritud ja pakendatud pakkeüksus, 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. 

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

Äriklient on juriidiline isik kes on Postiga sõlminud Üldtingimuste lepingu. 

Ärikliendi e-teenindus on ärikliendile mõeldud veebipõhine saadetiste vormistamise ja aadresskaartide väljatrükkimise 
tarkvara. 

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

3. KULLER EUROOPA TEENUSETINGIMUSED 

3.1 Teenuse olemus 

Kuller Euroopa teenuse raames on Posti ärikliendil ja erakliendil võimalik edastada nõuetekohaselt adresseeritud 
ning pakendatud rahvusvahelisi saadetisi, mis toimetatakse Saaja asu- või elukoha ukseni. Saadetisi võetakse 
kättetoimetamiseks vastu Eesti Vabariigis ja saadetised toimetatakse kätte punktis 3.4 viidatud riikides. 

 Äriklientidel on teenuse kasutamise eelduseks Postiga Üldtingimuste lepingu sõlmimine ja saadetiste vormistamine 
ärikliendi e-teeninduses või kokkulepitud struktuuriga saadetiste eelinfo edastamine. 

 Hinnaarvestus toimub põhimõttel 1 pakk = 1 saadetis, välja arvatud kättetoimetamine Soome. Soome suunal võib 
saadetis koosneda mitmest pakkeüksusest (mitmepakisaadetis) ning saadetise hind leitakse summeeritud kaalu 
alusel. Mitmepakisaadetis võib koosneda 2–15 pakkeüksusest. 
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 Saadetise mõõtmed ja kaal peavad vastama järgmistele tingimustele: 

 minimaalsed mõõtmed: laius 9 sentimeetrit, pikkus 14 sentimeetrit; 
 külje maksimaalne pikkus kuni 1,5 meetrit; 
 kõrguse ja põhja ümbermõõdu summa mitte rohkem kui 3,0 meetrit; 
 maksimaalne kaal kuni 30 kilogrammi. 

3.2 Kuller Euroopa lisateenused 

3.2.1 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. 

 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.  

 Lunatasu lisateenust osutatakse ainult Soome suunal. 

 Lunasumma määrab Saatja. 

 Lunatasuga saadetise saatekulu ja lunatasu lisateenuse eest tasub Saatja. 

 Lunasumma maksimaalne suurus ei tohi ületada saadetise väärtust ja saatekulu kokku.  

 Lunasumma eurodes märgitakse 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 näidatud arvelduskontole. 

3.3 Kuller Euroopa erakliendi e-teenindusest 

3.3.1 Saadetise hind ja mõõtmed 

Saadetise hind määratakse vastavalt Saatja poolt valitud teenusele ja paki suurusele tingimusel, et saadetis vastab 
valitud teenuse parameetritele (mõõtmed, kaal). Kui Posti töötaja tuvastab vastuvõtmise käigus parameetritele 
mittevastavuse, on tal õigus saadetise vastuvõtmisest loobuda.  

Iseteeninduses vormistatud paki 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 pakki ei ole võimalik saata teenustega, kus paki saatmine või/ja väljastamine toimub pakiautomaadi 
vahendusel. XL suurus on kättesaadav ainult postkontori ja kullerteenuse puhul. 

3.3.2 Lisateenused 

Erakliendi e-teeninduses vormistatud pakkide puhul on lisateenused kättesaadavad vastavalt e-teeninduses 
pakutavatele võimalustele. 

3.3.3 Aadresskaartide printimine 

Aadresskaarte on Saatjal võimalik printida läbi erakliendi e-teeninduse keskkonna. Pakile kleebitava aadresskaardi 
aadressandmed ning triipkood peavad olema loetavad. Erakliendi e-teeninduse kasutustingimused on kättesaadavad 
veebilehel omniva.ee. 

3.3.4 Tellimuse täitmine ja tühistamine 

E-teeninduses tehtud tellimus kuulub täitmisele peale teenuse eest tasumist ning saadetise Postile üleandmist. 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. 

3.4 Sihtkohad ja kättetoimetamise kiirus 

3.4.1 Teenuse sihtkohad ja kättetoimetamise kiirus on kättesaadavad Posti veebilehel omniva.ee. 

3.4.2 Postil on õigus Teenuse sihtkohti ühepoolselt muuta. Sihtkohtade muutusest teavitab Post lepingulisi kliente e-posti 
teel ning avaldab muudatuste info ka Posti veebilehel omniva.ee. 
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3.5 Teenuse hind ja hinnakirja muutmine 

3.5.1 Teenuste ja lisateenuste eest tasutakse Posti poolt kehtestatud hinnakirja alusel. 

3.5.2 Postil on õigus Teenuse hinda ühepoolselt muuta. Teenuse tasude ja lisatasude hinnakirja muutusest teavitab Post 
ärikliente e-posti teel ning erakliente veebilehe kaudu vähemalt 30 päeva enne tasu muudatuse jõustumist. 

3.5.3 Saadetise kaalu ja hinna määramisel arvestatakse Posti poolt kontrollitud kaalu ja mõõtmeid. 

3.6 Tellimuse edastamine, saadetiste vastuvõtmine ja kättetoimetamine 

3.6.1 Teenust osutatakse ärikliendile ja erakliendi e-teeninduses paki vormistanud erakliendile. 

3.6.2 Saadetise Saajaks sihtriigis võib olla nii juriidiline kui füüsiline isik. 

3.6.3 Saadetisi saab edastamiseks üle anda kullerile, pakiautomaati ja kõikides postkontorites nende lahtioleku aegadel. 

3.6.4 Saadetisele kulleriga järeletulemise tellimust saab esitada telefoni või e-posti teel. Tellimus peab sisaldama järgmisi 
andmeid Saatja kohta: 

 ees- ja perekonnanimi; 

 aadress; 

 kontakttelefon; 

 kellaaeg; 

 saadetise liik, kogus, erimärkused. 

3.6.5 Saadetise üleandmiseks kullerile tuleb saadetise tellimus vormistada ärikliendi e-teeninduses või erakliendi e-
teeninduses. Saadetised tuleb varustada aadresskaardiga. Täitmiseks on kohustuslikud järgmised andmeväljad 
saadetise Saaja kohta: 

 nimi (füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi või juriidilise isiku nimi); 

 tänav, maja- ja korterinumber, väljaspool linnu, aleveid ja alevikke talu nimi; 

 küla ja valla nimi; 

 sihtnumber (kirjutatakse viimasele reale enne linna või maakonna nimetust); 

 linn või maakond; 

 telefoni number (soovitavalt mobiiltelefoni number). 

3.6.6 Andmeväljade täitmata jätmine või täitmine puudulike/valeandmetega võib põhjustada kättetoimetamise aja 
pikenemise või saadetise tagastamise. 

3.6.7 „Nõudmiseni“ ja nimekasti aadressile kullerteenust ei osutata. 

3.6.8 Kui saadetis edastatakse Euroopa Liidu välistesse riikidesse, siis tuleb lisaks aadresskaardile vormistada ka 
tollideklaratsioon. 

3.6.9 Saadetiste üleandmisel kohustub Posti äriklient lisama saadetiste andmetega täidetud saatelehe, mis on kättesaadav 
ärikliendi e-teenindusest või Posti veebilehelt omniva.ee. Saatelehele kirjutavad alla Saatja või tema volitatud esindaja 
ja kuller, kes kinnitab vastuvõetud saadetiste kogust. Üks eksemplar saatelehest jääb Saatjale. 

3.6.10 Saadetiste kättetoimetamiseks tehakse sihtriigis, välja arvatud Soomes, üks kättetoimetamise katse. Kui saadetist ei 
õnnestu väljastada, jäetakse Saajale kirjalik teade ning saadetis väljastatakse postiasutusest. 

3.6.10.1 Juriidilisest isikust Saajale tehakse Soomes üks kättetoimetamise katse. Kui saadetist ei õnnestu väljastada, jäetakse 
kirjalik teade ning Saaja saab tellida uue kulleriga kättetoimetamise temale sobival ajal. 

3.6.10.2 Füüsilisest isikust Saajale tehakse Soomes ettehelistamine, et leppida kokku saadetise kättetoimetamise aeg ja koht. 
Kui saadetist ei õnnestu väljastada, jäetakse kirjalik teade ning Saaja saab tellida uue kättetoimetamise katse. 

3.6.11 Saadetis tagastatakse Saatjale peale 14 päeva möödumist. 

3.6.12 Tagastatud saadetise eest tasub äriklient Postile nagu uue edastamise eest vastavalt saadetise kaalule. 

3.7 Pakendamise tingimused 

Saadetise pakendi valib Saatja. Juhend pakendamise kohta on leitav veebilehelt omniva.ee pealkirjaga „Pakendamise 
ja märgistamise juhend“. 

3.8 Saadetistes on keelatud saata 

 relvi ja nende osi; 

 laskemoona ja nende osi; 

 sündsusetuid või kõlblusvastase sisuga esemeid ja trükiseid, mis on pornograafilise või erootilise sisuga materjalid 
ning kujutavad endas lapspornot, zoofiiliat, nekrofiiliat või vägivalda; 

 Balloone sh pisar- ja närvigaasi balloone; 

 lõhkevaid ja kergesti süttivaid ja ohtlikke aineid; 

 mürgiseid ja radioaktiivseid aineid; 

http://www.omniva.ee/
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 bioloogilisi nakkusohtlikke aineid; 

 narkootilisi ja teisi psühhotroopseid aineid ja neid sisaldavaid ravimeid; 

 täisverd ja verekomponente; 

 happeid; 

 kiiresti riknevaid toiduaineid; 

 elusloomi, -linde, -kalu, -putukaid; 

 mürgiseid taimi; 

 esemeid, mis oma omaduste tõttu või pakendiga võivad ohustada saadetise Saajat, postitöötajaid, määrida või 
rikkuda teisi saadetisi, postivahendeid või kolmandate isikute vara; 

 raha ja väärtpabereid; 

 esemeid ja aineid, mille eksport Eesti Vabariigist või ringlus Eesti Vabariigis, Läti Vabariigist ja Leedu Vabariigist on 
keelatud; 

 muid esemeid ja aineid, mille saatmine on keelatud kohaldatavate seaduste alusel. 

3.9 Kaebuste ja avalduste lahendamine 

3.9.1 Saatja võib esitada kirjaliku pretensiooni saadetise kahjustumise või kaotamise kahju hüvitamiseks kuue (6) kuu 
jooksul alates saadetise Postile üleandmisele järgnevast päevast, välja arvatud Soome suund. 

3.9.1.1 Soome suunal vigastatud või kadunuks tunnistatud saadetise puhul tuleb kirjalik pretensioon esitada kuue (6) 
tööpäeva jooksul alates Saajale üleandmise või kadunuks tunnistamise päevast. 

3.9.1.2 Kadunuks tunnistatakse saadetis, kui see ei ole 15 (viieteistkümne) päeva jooksul, alates Postile üleandmise päevast 
jõudnud Saajani ning selle asukoha kohta puudub igasugune informatsioon. 

3.9.2 Kaebustele vastab Post hiljemalt ühe (1) kuu jooksul. 

3.9.3 Hüvitise maksmine Posti poolt toimub eurodes. 

3.9.4 Postiga kokkuleppe mittesaavutamisel on Teenuse kasutajal õigus pöörduda Konkurentsiameti või kohtu poole. 

3.10 Materiaalne vastustus ja kahjude hüvitamine 

3.10.1 Post on materiaalselt vastutav otsese kahju eest, mis tekib: 

3.10.1.1 saadetiste kaotsimineku korral; 

3.10.1.2 saadetise rikkumise korral Posti süül. Saaja peab tuvastama saadetise pakendi rikkumise või sisu puudujäägi koheselt 
saadetise vastuvõtmisel. Hilisemaid pretensioone Post ei arvesta ning Saajal puudub õigus nõuda tekitatud kahju 
hüvitamist. 

3.10.2 Kaudne kahju, sealhulgas saamata jäänud tulu ning vääramatu jõu juhtudel tekkinud kahju hüvitamisele ei kuulu. 

3.10.3 Saadetise kaotsimineku või rikkumise korral kannab Post materiaalset vastutust maksimaalselt 320 (kolmsada 
kakskümmend) eurot, kuid mitte rohkem kui tegelik kahjusumma. Soome suunal mitmepakisaadetise kaotsimineku või 
rikkumise korral maksimaalselt 512 (viissada kaksteist) eurot, kuid mitte rohkem kui tegelik kahjusumma. Lisaks 
hüvitatakse saatekulu. 

3.10.4 Kindlustatud saadetise kaotsimineku, riisumise, rikkumise korral kannab Post materiaalset vastutust saadetise 
avaldatud väärtuse ulatuses, kuid mitte rohkem kui tegelik kahjusumma. Kui Saatja on avaldanud osa saadetise 
väärtusest, siis kannab Post vastutust osalise avaldatud väärtuse ulatuses. Lisaks hüvitatakse saatekulu, välja arvatud 
kindlustatud saadetise kindlustusmaks. 

3.10.5 Hüvitis makstakse Saatjale, kellel on õigus vastavasisulise kirjaliku teatega loovutada hüvitise saamise õigus Saajale. 
Saatja või Saaja võib volitada hüvitist vastu võtma kolmanda isiku. 

3.10.6 Post maksab hüvitise välja viivitamatult kui on selgunud, et saadetis on hävinenud või on tuvastatud saadetise 
kaotsiminek. 

3.10.7 Hüvitis makstakse hüvitise Saaja pangaarvele. 

3.10.8 Saatja vastutab saadetise sisu eest. Juhul kui Saatja on esitanud valeandmed saadetise sisu kohta või saadetis 
sisaldas keelatud esemeid, siis Saatja vastutab Postile või kolmandale isikule tekitatud kahjude ja rikutud teiste 
postisaadetiste eest samas ulatuses nagu Post. 

3.10.9 Keelatud esemete saatmise või saadetise pakendamise ja/või erimärgistamise tingimuste täitmata jätmisel jääb Saatja 
vastutavaks ka juhul, kui Post on sellise saadetise vastu võtnud. 

3.10.10 Post ei vastuta saadetiste puhul, mis sisaldavad käesolevates tüüptingimustes nimetatud saadetises saatmiseks 
keelatud esemeid. 

3.10.11 Post ei võta endale vastutust mis tahes vormis esitatud tollideklaratsioonide eest ega otsuste eest, mis toll on teinud 
tollikontrolliks esitatud saadetiste läbivaatamise käigus. Saadetiste kinnipidamine ja konfiskeerimine on reguleeritud 
Eesti Vabariigi ja/või sihtriigi õigusaktidega. 


