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1. ÜLDSÄTTED 

AS-i Eesti Post Kuller Postimüük kullerteenuse teenusetingimused (edaspidi Teenusetingimused) sätestavad AS-i Eesti Post 
(edaspidi Post) Kuller Postimüügi kullerteenuse osutamise korra Eesti Vabariigi territooriumil. 

Kullersaadetiste vastuvõtmine Saatjatelt ja kättetoimetamine Saajatele toimub vastavalt Posti Kullerteenuse tüüptingimustele, 
kui Teenusetingimused ei sätesta teisiti. 

2. MÕISTED 

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

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

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

Saadetis on ühelt Saatjalt ühele Saajale samaaegselt edastatav nõuetekohaselt adresseeritud ja pakendatud pakkeüksus või 
pakkeüksuste hulk, mille teekond ja väljastamine on jälgitavad. Saadetiseks võib olla nii kullerpakk kui suuremõõtmeline 
saadetis. 

Kullerpakk on kullersaadetis, mille reaalkaal on kuni 30 kilogrammi, pikim külg ei ületa 1,5 meetrit ning põhja ümbermõõdu ja 
kõrguse summa ei ületa 3 meetrit. 

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. 

Reaalkaal on kaal, mis saadakse saadetise kaalumisel kilogrammides. 

Suuremõõtmeline saadetis  on kullersaadetis, mis ületab kullerpaki kaalu ja/või mõõtmeid. 

Saaja on isik, kelle postiaadressile tuleb kullersaadetis 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. 

3. KULLER POSTIMÜÜK KULLERTEENUSE TEENUSETINGIMUSED 

3.1 Kuller Postimüügi kullerteenuse kasutamise eeldused 

 Posti raamleping. 

 Posti Kullerteenuse leping ja lepingulisa. 

 Posti maksevahenduse leping. 

 Posti kullerteenus on esindatud Kuller Postimüügi kaudu saadetisi edastatava lepingupartneri kodulehel. 

3.2 Saadetise parameetrid 

 Minimaalsed mõõtmed: laius 9 sentimeetrit, pikkus 14 sentimeetrit. 

 Maksimaalsed mõõtmed: laius 1,7 meetrit, pikkus 3,0 meetrit ja kõrgus 1,8 meetrit. 

 Maksimaalne reaalkaal: 600 kilogrammi. 

 Mahukaalu koefitsient: 1 m³ = 250 kg. Mahukaalu arvestatakse juhul, kui saadetise kaal ületab 30 kg ja/või pikim 
külg ületab 1,5 meetrit ning ümbermõõdu ja kõrguse summa ületab 3,0 meetrit. Saadetise hinnastamisel arvestatakse 
reaalkaalu ja mahukaalu võrdluses suuremaks osutuvat kaalu (arvestuslik kaal). 

 Saadetised arvestusliku kaaluga kuni 65 kg toimetatakse Saaja elu- või asukoha ukseni. Üle 65 kg arvestusliku 
kaaluga saadetisele hoonesisest logistikat ei osutata ning saadetis toimetatakse laadimiskohani. 

 Üle  30 kg kaaluv saadetis peab olema paigutatud alusele. Kui saadetis ei ole paigaldatud alusele on saadetise 
laadimise eest vastutav klient. 

 Ühelt Saatjalt ühele Saajale korraga saadetavate saadetiste korral kasutatakse mitmepakisaadetise loogikat ehk 
pakkeüksuste kaalude liitmist ning hinna arvestamist kogukaalu alusel. Pakkeüksuste hulk ühes saadetises on 2–20 tk. 

3.3 Lisateenused 

Teenuse Kuller Postimüük puhul on võimalik kasutada järgnevaid tasulisi lisateenuseid: 

 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. Maksimaalne 
kindlustusväärtus on 4500 (neli tuhat viissada) eurot. 
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Saadetise kindlustamisel tasub Saatja saadetise eest kindlustusmaksu vastavalt Posti hinnakirjale. 
Mitmepakisaadetise kindlustamisel tasub Saatja kindlustusmaksu kogu mitmepakisaadetise üldväärtuselt. 
Saadetise väärtuse suuruse määrab Saatja täiseurodes saadetise sisu tegeliku maksumuse piires. Saatja võib määrata 
saadetise väärtuseks ka sisu osalise maksumuse ning tasuda osalise maksumuse eest kindlustusmaksu.  
Kui Saatja avaldab saadetise sisu väärtuse osaliselt, siis saadetise kahjustumise korral kannab Post vastutust osalise 
väärtuse ulatuses, kuid mitte rohkem kui tegelik kahjusumma. 
 

 Hoonesisene korje ja kättetoimetamine – on lisateenus, mis on mõeldud suuremõõtmelise kullersaadetise 
arvestusliku kaaluga 30–65 kilogrammi korjeks Saatja laadimiskohast ja kättetoimetamiseks Saaja asu- või elukoha 
ukseni fikseeritud tasu eest. Kui saadetise mõne pakkeüksuse arvestuslik kaal ületab 65 kilogrammi või saadetise 
pakkeüksuste arvestuslik kogukaal ületab 300 kilogrammi, siis saadetisele hoonesisest logistikat ei osutata. Saadetis 
toimetatakse laadimiskohani; 

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

 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. 
 

 Lunatasu on lisateenus, mille puhul Saatja volitab Posti kullersaadetise kättetoimetamisel Saajalt sisse nõudma 
kindlaksmääratud lunasumma ja edastama selle pangaülekande teel Saatja poolt näidatud kontole. Lisateenuse 
kasutamiseks on vajalik maksete vahenduse lepingi sõlmimine; 

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

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

 Väljastamine konkreetsele isikule on lisateenus, mille raames edastatakse kullersaadetis aadresskaardile 
märgitud Saajale isiklikult ning väljastusdokumendile või pihuarvutisse märgitakse üles Saaja isikut tõendava 
dokumendi number. 

 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.  

 
 Makstud pakk – SMS/e-kiri on lisateenus, mille raames ärikliendil on võimalik vormistada e-teeninduses saadetis 

ning saata pakikood erakliendile SMS-i või e-kirja teel.  
Lisateenus võimaldab kahe osapoole kokkuleppel erakliendil saata saadetisi ärikliendi kulul.  
Lisateenus on kättesaadav ainult äriklientidele e-teeninduses saadetise vormistamisel.  
 

 Väljastamine vanusele 18+ on lisateenus, mille raames kontrollitakse Saaja täisealisust ning saadetis väljastatakse 
vaid täisealisele isikule ajavahemikus 10.00-22.00.  
Lisateenus on kättesaadav ainult äriklientidele ja eeldab saadetise märgistamist spetsiaalse tähisega. 

 
 Toome tuppa on lisateenus, mille raames toimetatakse saadetis Saaja siseruumidesse. Lisateenus on kättesaadav 

äriklientidele ning eeldab saadetise märgistamist spetsiaalse tähisega. Saadetise sihtpostiasutusse saabumise päeval 
lepib Post Saajaga kokku sobiliku kättetoimetamise aja samaks päevaks või maksimaalselt järgneva 6 (kuue) päeva 
(sh laupäev) jooksul. Saadetise kättetoimetamine toimub esmaspäevast laupäevani kella 10.00-19.00. Teenust 
osutatakse kindlaksmääratud piirkondades.  
Toome tuppa lisateenust saab kasutada saadetiste puhul, mis vastavad järgmistele tingimustele: 

 Maksimaalne reaalkaal kuni 80 kilogrammi 
 Mahukaal kuni 750 kilogrammi 
 Külje maksimaalne pikkus kuni 3 meetrit  
 Kõrguse ja põhja ümbermõõdu summa kuni 7 meetrit 

 

4. HINNAKIRJA MUUTMINE JA HINNA KUJUNEMINE 

4.1 Kuller Postimüük kullerteenuse ja lisateenuse eest tasutakse Posti poolt kehtestatud hinnakirja alusel, mis on 
kättesaadav otsepakkumise teel. 

4.2 Kuller Postimüük kullerteenuse tasude muudatustest teavitab Post ette vähemalt kolmkümmend (30) kalendripäeva 
enne tasu muudatuse jõustumist, kui ei ole kokku lepitud teisiti. 

4.3 Kuller Postimüük kullerteenuse eest tasub teenuse kasutaja arve alusel vastavalt Posti ja kasutaja vahelisele lepingule 
(v.a lisateenus „Saaja maksab teenustasu”, kus tasumine on lubatud sularahas postkontoris ja kullerile või 
kaardimakse teel kullerile ja pakiautomaadis Saaja poolt). 

4.4 Saadetise kaalu ja hinna määramisel arvestatakse Posti poolt kontrollitud kaalu ja mõõtmeid. 
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5. KULLERSAADETISE SISU 

Kohalduvad Posti Kullerteenuse tüüptingimused. 

6. TELLIMUSE EDASTAMINE 

Kohalduvad Posti Kullerteenuse tüüptingimused järgmiste erisustega: 

6.1 tellimuse edastamine toimub elektroonse eelinfo formaadis e-teeninduse või mõne muu Postiga kokkulepitud 
elektroonse kanali kaudu. Kullersaadetisi võib Saatja edastamiseks üle anda kõigis postkontorites nende lahtioleku 
päevadel, tellida saadetiste üleandmiseks kulleri või määrata saadetised komplekteerimiseks ja väljastamiseks Posti 
laoteenuse raames. 

7. KULLERSAADETISTE VASTUVÕTMINE JA ADRESSEERIMINE 

Kohalduvad Posti Kullerteenuse tüüptingimused järgmiste erisustega: 

7.1 kullersaadetise adresseerimiseks kasutatakse e-teenindusest trükitud aadresskaarti või muud nõuetekohaseid 
andmeid sisaldavat Postiga kokkulepitud formaati. 

8. PAKENDAMISE TINGIMUSED 

8.1 Saadetise pakendi valib Saatja. Saadetis peab olema pakitud vastavalt Pakendamise ja märgistamise juhendile, mis 
asub Posti veebilehel omniva.ee. Mittenõuetekohase pakendamise korral on Postil õigus saadetise vastuvõtmisest 
keelduda. 

9. KULLERSAADETISE KÄTTETOIMETAMINE 

Kohalduvad Posti Kullerteenuse tüüptingimused järgmiste erisustega: 

9.1 Kullersaadetisi, mida kuller ei saanud väljastuskatsel kätte toimetada, hoiustatakse postiasutuses või pakiautomaadis 
15 kalendripäeva või Saatjaga kokkulepitud aja jooksul. Pärast hoiuaega väljastamata jäänud saadetise tagastatakse 
kas otse Saatjale või koondatakse tagastatud saadetised kokkulepitud perioodi vältel Posti allüksuses. 

9.2 Saajale kättetoimetatud ja Saaja soovil tagastatavaid saadetisi võetakse vastu kõigis postkontorites või 
pakiautomaatides. 

9.3 Kõikide tagastatud saadetiste eest on Postil õigus nõuda Saatjalt tasu vastavalt eelnevalt kokkulepitud hinnakirjale. 
Saadetise tagastamisel peab saadetisel olema peal originaalaadresskaart. Tagastatud või loobutud pakid tagastab Post 
Saatjale poolte vahel kokku lepitud viisil. 

10. DOKUMENDID, MILLE ALUSEL KULLERSAADETIS VÄLJASTATAKSE 

Kohalduvad Posti Kullerteenuse tüüptingimused. 

11. KAEBUSTE JA AVALDUSTE LAHENDAMINE 

Kohalduvad Posti Kullerteenuse tüüptingimused. 

12. MATERIAALNE VASTUTUS JA KAHJU HÜVITAMINE 

Kohalduvad Posti Kullerteenuse tüüptingimused. 

http://omniva.ee/

