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1. ÜLDSÄTTED 

Käesolevad Kullerteenuse tüüptingimused koosnevad saadetiste edastamise üld- ja teenusetingimustest (edaspidi 
tüüptingimused), milles sätestatakse ASi Eesti Post (edaspidi Post) kullerteenuse osutamise kord Eesti Vabariigi territooriumil. 

Käesolevad tüüptingimused reguleerivad Posti ja kullerteenuse kasutaja vastastikuseid õigusi ja kohustusi kullerteenuste 
kasutamisel. 

Tüüptingimused on kehtestatud lähtudes Eesti Vabariigi õigusaktidest, eelkõige Postiseadusest. Peale tüüptingimuste reguleerivad 
pooltevahelisi suhteid Eesti Vabariigi õigusnormid, Posti teenuste lepingute üldtingimused (ei kohaldu eraklientide tehingute puhul) 
ja AS Eesti Post Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted. 

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

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

2. MÕISTED 

Tüüptingimustes kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses: 

Aadresskaart on saadetisele kinnitatud dokument, millele on kantud saadetise edastamiseks vajalikud 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 Saatja juurest, postkontorist või pakiautomaadist, sorteerimist, vedu 
ja Saajale kättetoimetamist pakiautomaadi, postkontori või kulleri vahendusel. 

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

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

Hoiuaeg on saadetise postkontoris või pakiautomaadis hoidmise aeg kalendripäevades. 

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

Kulleri väljakutse on kullerteenuse tellimuse täitmiseks tehtud väljasõit, mille eest on Postil õigus nõuda tasu juhul, kui kullerile 
ei anta üle ühtegi saadetist. 

Kullerpakk on saadetis, mille reaalkaal on kuni 30 kilogrammi, pikim külg ei ületa 2,5 meetrit ning põhja ümbermõõdu ja kõrguse 
summa ei ületa 3 meetrit. Kõrguse ja põhja ümbermõõdu arvutamisel loetakse saadetise pikim külg kõrguseks ega arvestata 
põhja ümbermõõdu sisse. 

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

Saadetise saabumise teade on Saajale edastatav teade saadetise saabumise ja selle väljastamise koha ja hoiuaja kohta. 
Saadetise saabumise teade edastatakse Saajale postkasti kaudu või SMSi ja/või e-kirja teel. 

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 kasutamise 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. 

Pakkeüksus on veopakendis lahutamatu kaubakogus. 

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

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

Pakiautomaat (edaspidi ka: automaat) on fikseeritud asukohaga seade, mis võimaldab saadetisi Saatjatelt vastu võtta ning 
väljastada Saajale. 

Reaalkaal on kaal, mis saadakse saadetise kaalumisel kilogrammides. 

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

http://www.omniva.ee./
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Saatja on isik, kes vastutab saadetise sisu eest ning kelle tahtel ja nimel on saadetis Postile Saajale edastamiseks üle antud. 

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

Uksekood on saadetise saabumise teates sisalduv kuuest numbrist koosnev kood, mis avab pakiautomaadis Saaja saadetist 
sisaldava kapi ukse. 

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 ja pühapäev ning riiklikud pühad. 

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

Üldtingimused on ASi Eesti Post teenuste lepingute üldtingimused, mis sõlmitakse Saatjaga ja mis kehtestavad Posti ja Saatja 
vaheliste suhete põhialused ja üldised poolte vahelised kohustused. Üldtingimused kehtivad kõigile Posti ja Saatja vahel sõlmitud 
Posti lepingutele. 

3. KULLERTEENUSE TEENUSETINGIMUSED 

3.1 Kullerteenuse liigid 

3.1.1 Kuller 10 on kullerteenus, mille raames edastatakse Saajale kullerpakk või mitmepakisaadetis vastuvõtmise päevale 
järgneval tööpäeval ajavahemikus kell 8.00–10.00. Teenust osutatakse saadetiste kättetoimetamiseks juriidilisele 

isikule. 

 Saadetised toimetatakse Saaja asu- või elukoha ukseni. Mitmepakisaadetiste hoonesisest logistikat osutatakse vastavalt 
punktis 3.3.16 nimetatud tingimustele. 

 Suuremõõtmelisi saadetisi Kuller 10 teenuse raames ei edastata. 

 Mitmepakisaadetis võib koosneda ainult kullerpakkidest vastavalt punktides 3.2.1 ja 3.2.3 nimetatud tingimustele. 

 Teenust osutatakse ainult Posti poolt määratud piirkondades. Piirkonnad on kättesaadavad veebilehel www.omniva.ee. 

3.1.2 Kuller Standard on kullerteenus, mille raames edastatakse Saajale kullerpakk, suuremõõtmeline saadetis või 
mitmepakisaadetis vastuvõtmise päevale järgneval tööpäeval ajavahemikus kell 8.00–17.00. Teenust osutatakse 
saadetiste kättetoimetamiseks juriidilisele isikule. 

 Saadetised reaalkaaluga kuni 30 kg ning mille mõõtmed ei ületa kullerpaki mõõtmeid, toimetatakse Saaja asu- või 
elukoha ukseni. 

 Mitmepakisaadetis võib koosneda nii kullerpakkidest kui ka suuremõõtmelistest saadetistest vastavalt punktides 3.2.2 
ja 3.2.3 nimetatud tingimustele. Hoonesisest logistikat osutatakse lisatasu eest vastavalt punktis 3.3.16 ja 3.3.17 

nimetatud tingimustele. 

 Teenust osutatakse üle Eesti. Pideva transpordiühendusega kindlustamata saartele adresseeritud saadetised 
toimetatakse kätte vastavalt transpordiühenduse sagedustele. 

3.1.3 Kuller Pluss on kullerteenus, mille raames edastatakse Saajale kullerpakk, suuremõõtmeline saadetis või 
mitmepakisaadetis vastuvõtmise päevale järgneval päeval või vastavalt Saaja soovile järgneva kolme päeva jooksul 
(välja arvatud pühapäev ja riiklikud pühad). Teenust osutatakse saadetiste kättetoimetamiseks füüsilisest isikust 
Saajale. Saadetiste kättetoimetamine toimub esmaspäevast reedeni ajavahemikus kell 8.00–20.00 või laupäeval kell 

8.00–16.00 vastavalt sihtkoha kättetoimetamise võimalustele. 

 Teenust osutatakse üle Eesti. Pideva transpordiühendusega kindlustamata saartele adresseeritud saadetised 
toimetatakse kätte vastavalt transpordiühenduse sagedustele. 

 Kättetoimetamise aeg teavitatakse Saajale SMSi/e-kirja teel või helistatakse füüsilisest isikust Saajale ette ning lepitakse 
kokku sobiv aeg saadetise kättetoimetamiseks. 

 Saatjal on teenuse kvaliteedi tagamiseks kohustuslik lisada aadressile Saaja telefoninumber. 

 Kui ettehelistamise käigus selgub, et kliendil pole võimalik saadetist vastu võtta üleandmise päevale järgneva kolme 
päeva jooksul (välja arvatud pühapäev ja riiklikud pühad), viiakse saadetis väljastamiseks pakiautomaati või 
postkontorisse. Saajale edastatakse saadetise saabumise teade saadetise väljastuskoha ja -aja kohta. 

 Saadetis reaalkaaluga kuni 30 kilogrammi ning mille mõõtmed ei ületa kullerpaki mõõtmeid (pikim külg maksimaalselt 
2,5 m ning kõrguse ja põhja ümbermõõdu summa maksimaalselt 3,0 m) toimetatakse Saaja elu- või asukoha ukseni. 
Saadetis, mis ületab kullerpaki maksimaalseid mõõtmeid ja/või reaalkaalu, toimetatakse põhiteenuse raames 

laadimiskohast laadimiskohani. 

 Mitmepakisaadetis, mille iga pakkeüksuse reaalkaal on maksimaalselt 30 kilogrammi ja mõõtmed vastavad kullerpaki 
mõõtmetele ning mille pakkeüksuste kogukaal on maksimaalselt 100 kilogrammi, toimetatakse põhiteenuse raames 

Saaja elu- või asukoha ukseni.  

3.2 Saadetise liigid 

3.2.1 Kullerpakk on saadetis, mis toimetatakse Saaja asu- või elukoha ukseni. 

 Minimaalsed mõõtmed: laius 9 sentimeetrit ja pikkus 14 sentimeetrit. 
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 Maksimaalne reaalkaal 30 kilogrammi. 

 Külje maksimaalne pikkus 2,5 meetrit. 

 Kõrguse ja põhja ümbermõõdu summa maksimaalselt 3,0 meetrit. 

3.2.2 Suuremõõtmeline saadetis on saadetis, mis ületab kullerpaki kaalu ja/või mõõtmeid. Suuremõõtmelised saadetised 
toimetatakse Saatja laadimiskohast Saaja laadimiskohani. Hoonesisest logistikat osutatakse vastavalt punktis 3.3.17 

nimetatud tingimustele. 

 Maksimaalsed mõõtmed: pikkus 3 meetrit x laius 1,7 meetrit x kõrgus 1,8 meetrit (kindlaks määratud piirkondades kuni 
2 meetrit) koos kaubaalusega. 

 Maksimaalne reaalkaal kuni 600 kilogrammi. 

 Maksimaalne mahukaal kuni 2550 kilogrammi. 

 Mahukaalu koefitsient: 1 m³ = 250 kilogrammi. 

 Mahukaalu arvestatakse juhul, kui saadetise pikim külg ületab 2,5 meetrit ning põhjaümbermõõdu ja kõrguse summa 
ületab 3 meetrit või reaalkaal 30 kilogrammi. 

 Üle 30 kilogrammi kaaluv saadetis peab olema paigutatud alusele. 

 Suuremõõtmelisi saadetisi on võimalik üle anda kullerile või kindlaksmääratud postkontoris. Täpsem info toodud Posti 
veebilehel omniva.ee. 

3.2.3 Mitmepakisaadetis on mitmest pakkeüksusest (kullerpakkidest ja/või suuremõõtmelistest saadetistest) koosnev 
saadetis. 

 Pakkeüksuste hulk 2–20 tükki. 

 Pakkeüksuse minimaalsed mõõtmed: laius 9 sentimeetrit ja  pikkus 14 sentimeetrit (välja arvatud Kullerteenuse ümbrik). 

 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 3 meetrit x 1,7 meetrit x 2 meetrit. 

 Teenust saab kasutada ainult Posti lepinguline klient kokkulepitud struktuuriga elektroonse eelinfo edastamisel või 
saadetiste eelneval vormistamisel e-teeninduses. 

 

3.3 Lisateenused 

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

3.3.2 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. 

 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. 

 Väärtus kirjutatakse saadetise aadresskaardile täiseurodes araabia numbrites. 

 Kindlustatud saadetistes on lubatud muu hulgas saata münte, krediitkaarte, juveelitooteid ja muid väärisesemeid. 

 Kindlustatud saadetis antakse Postile üle kinnises pakendis või Posti nõudmisel lahtiselt sisu kontrollimiseks. 

3.3.3 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. 

3.3.4 Lunatasu on lisateenus, mille puhul Saatja volitab Posti saadetise kättetoimetamisel Saajalt sisse nõudma 
kindlaksmääratud lunasumma ja edastama selle pangaülekande teel Saatja poolt näidatud arvelduskontole. 

 Lunatasu määrab Saatja. 

 Lunatasuga saadetise saatekulu ja lunatasu lisateenuse eest tasub Saatja. 

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

 Ühele Saajale mitmepakisaadetise saatmisel määrab Saatja ühtse lunatasu tervele saadetisele. Mitmepakisaadetise 
edastamisel tasub Saatja lunatasu üks kord. 

 Lunatasu summa märgitakse eurodes saadetise pakendile ja aadresskaardile araabia numbritega. 

 Lunatasu Saajaks võib olla lunatasuga saadetise Saatja või tema poolt määratud juriidiline või füüsiline isik. 

file:///C:/Users/raido.reinsalu/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/W9E43KTJ/www.omniva.ee
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 Lunatasu summa kantakse üle Saatjale või tema poolt määratud juriidilise või füüsilise isiku arvelduskontole. 

3.3.5 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. 

3.3.6 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. 

3.3.7 Väljastamine konkreetsele isikule on lisateenus, mille raames edastatakse saadetis aadresskaardile märgitud 
Saajale isiklikult ning väljastusdokumendile või pihuarvutisse märgitakse üles Saaja isikut tõendava dokumendi number. 
Lisateenust on võimalik tellida ainult Kuller Pluss teenusele. 

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

3.3.9 Kättetoimetamine laupäeval on lisateenus, mille raames toimetatakse saadetis Saajale kätte laupäeval. Lisateenust 
on võimalik tellida teenusele Kuller Standard. 

3.3.10     Kättetoimetamise SMS/e-kiri saatjale on lisateenus, mille raames edastatakse saadetise Saatjale SMSi/e-kirja teel 
teavitus saadetise üleandmisest Saajale. Täpsem info on toodud teavituste teenusetingimustes, mis on kättesaadavad 
veebilehel omniva.ee. 

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

3.3.12 Saadetise andmete käsitsi sisestamine on lisateenus, mille raames sisestab saadetise andmed ja varustab 
saadetise aadresskaardiga Posti töötaja. Lisateenust rakendatakse ärikliendi saadetistele, kui klient edastab Postile ilma 
elektroonse eelinfo ja/või aadresskaardita saadetisi. 

3.3.13 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. 

3.3.14 Makstud pakk – SMS/e-kiri on lisateenus, mille raames on ärikliendil võimalik vormistada e-teeninduses saadetis 
ning saata pakikood erakliendile SMSi või e-kirja teel. 

 Lisateenus võimaldab kahe osapoole kokkuleppel erakliendil saata saadetisi ärikliendi kulul. 

 Lisateenus on kättesaadav ainult äriklientidele e-teeninduses saadetise vormistamisel. 

3.3.15 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. 

3.3.16 Hoonesisene korje või kättetoimetamine on lisateenus kullerpakkidest koosnevate mitmepakisaadetiste 
kättetoimetamiseks laadimiskohast või Saatja asu-/elukohast laadimiskohani või Saaja asu-/elukoha ukseni fikseeritud 
tasu eest. 

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

 Mitmepakisaadetis kogukaaluga 101–300 kilogrammi, mille ükski pakkeüksus ei ületa kullerpaki kaalu ega mõõtmeid, 
toimetatakse põhiteenuse raames laadimiskohast laadimiskohani. Saadetise toimetamiseks Saatja asu- või elukoha 
uksest ja/või Saaja asu- või elukoha ukseni on saadetisele võimalik tellida hoonesisese korje ja/või kättetoimetamise 
lisateenus. 

 Mitmepakisaadetis kogukaaluga üle 300 kilogrammi või mitmepakisaadetis, mille ükskõik millise üksuse reaalkaal on üle 
30 kilogrammi, toimetatakse laadimiskohast laadimiskohani ning hoonesisese korje ega kättetoimetamise lisateenust ei 
osutata. 

3.3.17 Toome tuppa on lisateenus, mille raames toimetatakse suuremõõtmeline saadetis reaalkaaluga 30–80 kg Saaja 
siseruumidesse. Lisateenus on kättesaadav äriklientidele ning eeldab saadetise märgistamist spetsiaalse tähisega. 

Saadetise sihtpostiasutusse saabumise päeval lepib Post Saajaga kokku sobiliku kättetoimetamise aja maksimaalselt 6 
(kuue) päeva jooksul (v.a pühapäev ja riiklikud pühad). Saadetisi toimetatakse kätte esmaspäevast reedeni 
ajavahemikus kell 10.00–19.00, laupäeviti ajavahemikus kell 10.00–16.00, vastavalt sihtkoha kättetoimetamise 
võimalustele. Teenust osutatakse kindlaks määratud piirkondades. 

Toome tuppa lisateenust saab kasutada saadetiste puhul, mis vastavad järgmistele tingimustele: 
 maksimaalne reaalkaal kuni 80 kilogrammi; 
 mahukaal kuni 750 kilogrammi; 
 külje maksimaalne pikkus 3 meetrit; 
 kõrguse ja põhja ümbermõõdu summa kuni 7 meetrit. 

Saadetise mõõtmed peavad võimaldama kahe kulleriga ohutut hoone sees liikumist. 
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Ilma liftita hoones toimetatakse saadetis Saaja ukseni, mis asub maksimaalselt viiendal korrusel. Liftiga hoones 
toimetatakse saadetis kõrgematele korrustele tingimusel, et kaks kullerit mahuvad koos saadetisega lifti ja saavad 
saadetise ohutult üles transportida. 

4. KULLERTEENUSE HINNAKIRJA MUUTMINE NING HINNA KUJUNEMINE 

4.1 Kullerteenuse ja lisateenuse eest tasutakse Posti poolt kehtestatud hinnakirja alusel. Hinnakiri on kättesaadav 
postkontorites ja Posti veebileheküljel omniva.ee. 

4.2 Kullerteenuse tasude muutumisest teavitab Post avalikkust Posti veebilehe kaudu vähemalt 30 (kolmkümmend) 
kalendripäeva enne tasu muudatuse jõustumist. 

4.3 Kullerteenuse eest võib kullerteenuse kasutaja tasuda sularahaga või sularahata arvelduse teel, sh ka kaardi- või 
mobiilse kaardimaksega, sõltuvalt Posti tehnilistest võimalustest teenuse osutamise piirkonnas. Post väljastab Saatjale 
tasumist tõendava dokumendi. 

4.4 Kullerteenuse kasutaja tasub kullerteenuste eest saadetiste üleandmisel või vastavalt Posti ja postiteenuse kasutaja 
vahelisele lepingule. 

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

4.6 Kullerteenuse fikseeritud hinnakirjale on Postil õigus lisada ja eemaldada kütusekulu lisatasu juhul, kui kütusehindade 
muutumine seda nõuab või võimaldab. Kehtiv kütuse lisatasu määr avaldatakse Posti veebilehel. Postil on õigus kütuse 
lisatasu määra muuta üks (1) kord kuus punktis 4.2 fikseeritud etteteatamise kohustuseta. 

5. SAADETISE SISU 

5.1 Saadetistes on keelatud saata: 

 relvi ja nende osi; 

 laskemoona ja nende osi; 

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

 balloone, sh pisar- ja närvigaasi balloone; 

 lõhkevaid ja kergesti süttivaid ja ohtlikke aineid; 

 mürgiseid ja radioaktiivseid aineid; 

 bioloogilisi nakkusohtlikke aineid; 

 narkootilisi ja psühhotroopseid aineid ja neid sisaldavaid ravimeid; 

 täisverd ja verekomponente; 

 happeid; 

 kiiresti riknevaid toiduaineid; 

 elusloomi, -linde, -kalu, -putukaid; välja arvatud Pakendamise ja märgistamise juhendis välja toodud erandina 
saatmiseks lubatud elusloomad (mesilased, kaanid ja siidiussid; kahjurputukate parasiidid ning kärbsed Drosophilidae 
sugukonnast); 

 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 ringlus Eesti Vabariigis, Läti Vabariigist ja Leedu Vabariigist on keelatud; 

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

6. KULLERI TELLIMUSE EDASTAMINE 

6.1 Ärikliendid saavad kulleri tellimust esitada e-teeninduses, telefoni või e-kirja teel. Tellimus peab sisaldama järgmisi 
andmeid: 

 Saatja nimi; 

 aadress; 

 kontakttelefon; 

 kellaaeg; 

 saadetiste liik, kogus, mõõtmed, kaal, erimärkused; 

http://www.omniva.ee/


AS Eesti Post  KULLERTEENUSE tüüptingimused 

 

7 

 maksevorm. 

6.2 Erakliendid saavad kulleri tellimust esitada interneti-põhise tellimiskeskkonna kaudu, mille viite leiab veebilehelt 
omniva.ee. 

6.3 Saadetise vastuvõtmisel märgistab Post saadetised viisil, mis võimaldab selle edastamise teekonna jälgimist ja 
väljastamise kuupäeva tuvastamist. 

6.4 Kulleri väljakutse eest on Postil õigus nõuda tasu juhul, kui tellimuse käigus ei anta üle saadetisi. Täpsem info toodud 
hinnakirjas Posti veebilehel omniva.ee. 

6.5 Postil on õigus määratleda igas postkontoris üheaegselt vastuvõetavate kullersaadetiste maksimaalne kogus. Kui klient 
soovib saata üheaegselt üle 150 kullersaadetise Posti Sorteerimiskeskuses (Pallasti 28, Tallinn) või üle 50 kullersaadetise 
maakonnakeskuse postkontoris, tuleb saadetiste vastuvõtmine eelnevalt lähtekoha postkontoriga või kliendihalduriga 
kokku leppida. 

7. SAADETISE VASTUVÕTMINE JA ADRESSEERIMINE 

7.1 Saadetisi on võimalik üle anda Posti postkontorites kõigil postkontorite lahtioleku päevadel. Postkontorite 
kontaktandmed ja saadetiste vastuvõtmise kellaajad on kättesaadavad Posti veebilehelt omniva.ee. 

7.2 Saadetise sihtpostiasutusse jõudmise kiirus on D+1. Post jätab endale õiguse määrata korraga üleantavate saadetiste 
maht, mille ületamise korral lepitakse Saatjaga kokku sihtpostiasutusse jõudmise ning Saajale kättetoimetamise osas 
standardist erinev kiirus. 

7.3 Saatja või Saaja peavad looma tingimused saadetise üleandmiseks kullerile ja vastuvõtmiseks kullerilt, sealhulgas 
kindlustama juurdepääsu laadimiskohale, tagama juurdepääsutee sõidetavuse ja laadimiskoha vastavuse järgmistele 
nõuetele: 

 peatumise võimalus laadimiseks; 

 laadimisala peab olema kõva kattega, sileda pinnaga, ilma kaldeta ja astmeteta pind, mis asub teetasapinnal; 

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

7.4 Saatja on kohustatud hüvitama kõik kulud, mis tekivad seoses laadimiskohale juurdepääsuga (tasuline sissesõit, tasuline 
parkimine, muud maksud ja ametlikud kulud). 

7.5 Laadimine hõlmab saadetise peale- ja mahalaadimist sõiduki külgedelt ja tagant. Pealelaadimiseks loetakse saadetise 
laadimist sõidukisse laadimiskohas mitte kaugemalt kui 6 meetrit sõidukist, õiget paigutamist ja kinnitamist koormas. 

7.6 Kulleri ooteaeg saadetiste vastuvõtmiseks või üleandmiseks Saatja või Saaja juures on maksimaalselt 15 minutit. Juhul 
kui ooteaeg ületab 15 minutit, on kulleril õigus keelduda saadetiste üleandmisest või vastuvõtmisest. 

7.7 Postil on õigus keelduda mittenõuetekohaselt pakendatud või vormistatud saadetise vastuvõtmisest. 

7.8 Iga saadetis varustatakse Saatja poolt Saatja ja Saaja aadressandmetega. Aadressandmed kirjutatakse saadetisele või 
täidetakse saadetise aadresskaart. Mitmepakisaadetise iga pakkeüksus peab olema varustatud Saatja ja Saaja 
aadressandmetega ning kandma unikaalset pakkeüksuse triipkoodi. 

7.9 Aadress kirjutatakse ladina tähtede ja araabia numbritega. Aadressis ei ole lubatud kasutada lühendatud nimetusi, 
tinglikke tähti, numbreid või märke, mis ei ole üldtuntud ja tekitavad raskusi saadetise töötlemisel ning väljastamisel 
Saajale. 

7.10 Saaja ja Saatja aadressandmed kantakse saadetisele järgmiselt: 

 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; 

 telefoninumber, soovitavalt mobiiltelefoninumber. 

7.11 „Nõudmiseni“ ja nimekasti aadressile kullerteenust ei osutata. 

7.12 Kinnipidamisasutuste kinnipeetavatele ja statsionaarsete raviasutuste patsientidele saadetisi ei edastata. 

7.13 Saadetiste üleandmisel ärikliendi poolt, kohustub Saatja täitma saatelehe, mille näidis on kättesaadav Posti veebilehelt 
omniva.ee. Saatelehele kirjutavad alla Saatja või tema volitatud esindaja ja kuller kinnitab vastuvõetud saadetiste 
kogust. Volitatud isikuks loetakse kõik isikud, kes saadetisi ettevõtte nimel üle annavad. Üks eksemplar saatelehest jääb 
Saatjale. 

7.13.1 Ärikliendil tuleb saadetise andmete elektroonseks edastamiseks ja saatelehtede vormistamiseks kasutada e-teenindust. 
Saadetised tuleb Postile üle anda e-teeninduses loodud saatedokumentidega. Täpsem info toodud veebilehel omniva.ee. 

http://www.omniva.ee/
http://www.omniva.ee/
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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. SAADETISE KÄTTETOIMETAMINE SAAJA ELU- VÕI ASUKOHAS 

9.1 Saadetis toimetatakse kätte aadresskaardile märgitud aadressile. Saadetise vastuvõtnud isik kinnitab kättetoimetamist 
ja märgib väljastusdokumendile või pihuarvutisse järgmised andmed: 

 ees- ja perekonnanime; 

 allkirja; 

 kättetoimetamise kuupäeva ja kellaaja (v.a pihuarvutis). 

 

9.2 Füüsilisest isikust Saajale teatab Post saadetise saabumisest SMSi, e-kirja või telefoni teel ette. Kui füüsilisest isikust 
Saaja telefoninumber ei vasta, puudub või on vale, teeb kuller sihtaadressil ühe kättetoimetamise katse saadetise 
sihtpostiasutusse saabumise päeval või hiljemalt järgmisel päeval. 

9.3 Juriidilisest isikust Saajale saadetise saabumisest etteteavitamise kohustust Postil ei ole ja saadetise kättetoimetamiseks 
tehakse üks katse. Kättetoimetamise katse toimub Kuller 10 ja Kuller Standard teenusetingimustes kirjeldatud 
ajavahemiku jooksul. 

9.4 Füüsilisest isikust Saajale kättetoimetamise katse ebaõnnestumisel suunatakse saadetis lähimasse pakiautomaati või 
postkontorisse. Kui Saaja andmetes on olemas mobiiltelefoninumber, saadetakse Saajale paki kättesaamiseks vajalik 
info SMSi teel. Kui Saaja andmetes mobiiltelefoninumber puudub, postitatakse Saaja postkasti saadetise postkontorisse 
saabumise teade ning saadetis väljastatakse postkontorist. 

9.5 Juriidilisest isikust Saajale kättetoimetamise katse ebaõnnestumisel helistatakse saadetisel märgitud 
kontakttelefoninumbri olemasolul Saajale ja kontakti saamise korral lepitakse kokku saadetise suunamine pakiautomaati 
või postkontorisse vastavalt Saaja soovile. Kontakttelefoninumbri puudumisel või kui Saajaga kontakti ei saada, 
suunatakse saadetis lähimasse pakiautomaati või postkontorisse vastavalt Posti otsusele. 

9.6 Saaja või Saatja võib tellida lisatasu eest teistkordse kättetoimetamise. 

9.7 Saajal ei ole õigust enne allkirjaga saadetise vastuvõtmise kinnitamist saadetist avada, välja arvatud juhul, kui Post on 
koostanud akti saadetise kahjustumise kohta. Vt lisaks p 9.16. 

9.8 Saadetise Saajal on õigus keelduda oma nimele saabunud saadetise vastuvõtmisest seda avamata, tehes selle kohta 
vastava märkuse aadresskaardile, kinnitades seda oma allkirja ja kuupäevaga. Kui Saaja keeldub sellist märkust 
tegemast, teeb vastava märkuse kuller, kinnitades seda oma allkirjaga ning tema poolt tehtud märkus võrdsustatakse 
Saaja poolt saadetise vastuvõtmisest keeldumisega. Saadetisest keeldumise korral tasub tagastamise kulud Saatja. 

9.9 Kui Saaja keeldub saadetise vastuvõtmiseks vajalikke allkirju andmast, siis saadetist ei väljastata ning tagastatakse 
Saatjale. Kui Saaja ei soovi elektroonsel kujul pihuarvutisse allkirja anda, siis on Saajal võimalus suunata saadetis 
väljastamiseks postkontorisse. Postil on õigus nõuda lisatasu saadetise suunamise eest postkontorisse. Täpsem info 
toodud hinnakirjas Posti veebilehel omniva.ee. 

9.10 Füüsilisele isikule adresseeritud saadetis loetakse kättetoimetatuks, kui see on üle antud Saajale või tema eluruumis 
viibivale isikule allkirja vastu. 

9.11 Juriidilisele isikule adresseeritud saadetis loetakse kättetoimetatuks, kui see on üle antud juriidilise isiku seaduslikule 
esindajale või saadetise aadressil viibivale juriidilise isiku töötajale või seadusliku esindaja poolt selleks volitatud isikule. 

9.12 Juriidilise isiku aadressile saabunud füüsilisele isikule adresseeritud saadetis väljastatakse antud aadressil viibivale 
juriidilise isiku töötajale, juhul kui saadetist ei õnnestu väljastada isiklikult Saajale. Juriidilise isiku töötaja, kes Juriidilise 
isiku nimele saabunud saadetise vastu võtab, märgib väljastusdokumendile või pihuarvutisse ees- ja perekonnanime 
ning allkirja ja vastuvõtmise kuupäeva (v.a pihuarvutis). 

9.13 Kõik saadetised, millele on ostetud lisateenus „Väljastamine konkreetsele isikule“, väljastatakse ainult Saajale isikut 
tõendava dokumendi esitamisel. 

9.14 Saadetise väljastamisel on Postil õigus nõuda isiku tuvastamiseks Saaja isikut tõendava dokumendi esitamist.  

9.15 Lunatasuga saadetis väljastatakse Saajale pärast nõutud lunatasu summa tasumist. Lunatasu summa vastuvõtmise 
kohta väljastab Post Saajale kviitungi. 

9.16 Vigastatud pakendiga või kaaluvahega saadetis väljastatakse eelnevalt koostatud aktiga. Vigastatud pakendiga või 
kaaluvahega saadetise avab Saaja kulleri juuresolekul. Saaja otsustab saadetise vastuvõtmise, sellest loobumise, 
Saatjale tagastamise või Postile reklamatsiooni esitamise. 

9.17 Kui Saaja loobub saadetisest, tagastatakse see Saatjale ja ei hoiustata postkontoris. 

http://www.omniva.ee/
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9.18 Saadetisi, mida ei saanud kuller kättetoimetamise katsel Saajale üle anda, hoiustatakse postkontoris või pakiautomaadis 
7 (seitse) kalendripäeva. Hoiuaja möödumisel tagastatakse saadetis Saatjale ja tagastamise eest on Postil õigus võtta 
Saatjalt tasu. 

9.19 Saadetis tagastatakse Saatjale koheselt, kui selle kättetoimetamine on võimatu. Kättetoimetamise võimatus on olukord, 
kus: 

9.19.1 Saadetist ei ole võimalik Saajale edastada tema postiaadressi ebatäpsuse, loetamatuse või muu sellesarnase põhjuse 

tõttu; 

9.19.2 Saadetise Saaja ei ela või ei asu saadetisele märgitud aadressil ning puuduvad andmed tema uue elu- või asukoha 
kohta. 

9.20 Saatja või Saaja võib kirjaliku avalduse alusel pikendada saadetiste hoiuaega kuni 1 (ühe) kuuni alates postkontorisse 
saabumise päevast. Hoiustamisel lähtutakse sihtkoha postkontori võimalustest. Avalduse kirjutanud pool maksab Postile 
hoiutasu saadetiste hoidmise eest postkontoris vastavalt Posti hinnakirjale. 

10. SAADETISE VÄLJASTAMINE POSTKONTORIS 

10.1 Saadetis väljastatakse postkontoris ühe alljärgneva kehtiva isikut tõendava dokumendi esitamisel. Isikut tõendava 
dokumendi number fikseeritakse väljastusdokumendis. 

10.1.1 Eelkõige: 

 Eesti Vabariigi isikutunnistus (ID-kaart); 

 Eesti Vabariigi kodaniku pass; 

 Euroopa Liidu liikmesriigi kodaniku isikutunnistus; 

 välismaalase pass; 

 välismaalase elamisloa kaart. 

10.1.2 Nende puudumisel ka: 

 diplomaatiline pass; 

 ajutine reisidokument; 

 välisriigi reisidokument (välisriigis välja antud pass); 

 pagulase reisidokument (dokument välismaalasele, kellele on antud varjupaik Eestis); 

 meremehe teenistusraamat; 

 meresõidutunnistus; 

 mootorsõidukite juhiload. 

10.2 Saadetised, mille Saajateks on alla 15-aastased isikud, väljastatakse isikut tõendava dokumendi või seaduslikule 
esindajale (näiteks isa või ema) sugulussuhet tõendava dokumendi (sünnitunnistus või sünnitõend) või esindusõigust 
tõendava dokumendi alusel.  

10.3 Juriidilisele isikule adresseeritud saadetis väljastatakse seadusjärgset esindusõigust omavale isikule. 

10.4 Saadetise võib väljastada Saaja poolt volitatud isikule, kellele Saaja on andnud volikirja saadetise vastuvõtmiseks. Välja 
arvatud lisateenuse „Väljastamine konkreetsele isikule“ olemasolul. Volikiri peab olema kirjalikus vormis, välja arvatud 
juhul, kui Eesti Vabariigi õigusaktidega või Saatja kirjaliku avaldusega on ette nähtud, et volikiri peab olema tõestatud 
notariaalselt. 

10.5 Volikirja tekstis peab olema näidatud: 

 volikirja koostamise kuupäev; 

 volitaja nimetus (juriidilise isiku puhul) või perekonna- ja eesnimi (füüsilise isiku puhul), elukoht/asukoht ja 
isikukood/registrikood, juriidilistel isikutel veel lisaks volikirja allkirjastanud seadusliku esindaja ees- ja perekonnanimi; 

 volitatava isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg ja elukoht; 

 volikirja sisu – milliseid toiminguid volitatakse tegema; 

 volikirja kehtivuse tähtaeg kirjutatuna numbrite ja/või sõnadega; 

 volitaja allkiri (juriidilistel isikutel ka ametikoht); 

 seaduses sätestatud vormis tõestatud volikirja korral ka volikirja tõestaja kinnitus. 

10.5.1 Volikirja tekstis ei ole lubatud teha parandusi. 

10.5.2 Volikiri võib olla ühekordne, mitmekordne või üldasjaajamiseks antud volikiri. 
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10.6 Ühekordne volikiri on antud konkreetse saadetise vastuvõtmiseks ning selles näidatakse lisaks punktis 10.5 nimetatud 
andmetele saadetise liik ja number, mille vastuvõtmiseks on volitus antud. 

10.7 Mitmekordsed volikirjad võimaldavad volikirjas näidatud perioodi jooksul kätte saada volitaja nimele saabunud saadetisi. 
Volitatud isik teeb sellisest volikirjast koopia, mille annab saadetise vastuvõtmisel hoiule postkontorile. Volitatud isik 
peab esitama saadetise vastuvõtmisel igakordselt volikirja originaali. 

10.8 Üldasjaajamise volikirjad on antud volitaja poolt erinevate tehingute tegemiseks ning sellise volikirja alusel 
kullersaadetise väljastamisel lähtutakse samadest põhimõtetest kui mitmekordse volikirja alusel saadetise väljastamisel. 

10.9 Volikirja tagasivõtmisest (ennetähtaegsest lõppemisest) peab Saaja (volitaja) teatama Postile (postkontor või 
klienditeeninduskeskus) kirjalikult. Kirjaliku teavituse puudumisel ei vastuta Post saadetise väljastamise õigsuse eest. 

10.10 Saadetise väljastamisel volikirja alusel märgitakse saadetise saabumise teatele või muule väljastamist tõendavale 
dokumendile lisaks Saaja esindaja andmetele ja tema isikut tõendava dokumendi andmetele järgmised andmed: märge 
„volikirja alusel“, volikirja number selle olemasolul ja väljaandmise kuupäev. 

10.11 Juriidilise isiku poolt oma esindajale saadetiste kättesaamiseks väljaantud volikirjale kirjutab alla juriidilise isiku 
seadusjärgne esindaja (juhatuse liige, prokurist jne). Volitatud isik esitab isikut tõendava dokumendi ja volituse. Avalik-
õiguslik juriidiline isik esitab muu dokumendi, mis tõendab volikirjale allakirjutanud isiku allkirja- ja volitamisõigust. 

10.12 Juriidilisele isikule adresseeritud saadetised võib väljastada ilma volituseta juriidilise isiku seadusjärgsele esindajale 
(juhatuse liikmele, prokuristile, likvideerijale, pankrotihaldurile) vastavalt kandele registris, kus vastav isik on 
registreeritud. 

10.13 Äriregistrisse kandmata füüsilisest isikust ettevõtjale väljastatakse saadetis isikut tõendava dokumendi esitamisel. 

10.14 Avalik-õiguslikule juriidilisele isikule kehtivad väljastamisel juriidilisele isikule kehtestatud nõuded, välja arvatud 
kohustus esitada registrikaardi andmete kehtiv väljatrükk. 

10.15 Saadetist võib väljastada ka välisriikides välja antud ning vastava pädeva isiku või asutuse poolt tõestatud volikirja, mis 
on võrdsustatud Eesti Vabariigi notari tõestatud volikirjaga, alusel. Välja arvatud lisateenuse „Väljastamine konkreetsele 
isikule“ olemasolul. Volitus peab olema tõlgitud eesti keelde koos tõlke notariaalse õigsuse kinnitusega või tõlgitud 
vandetõlgi poolt. Volitus peab olema kinnitatud apostilliga või legaliseeritud, välja arvatud juhul, kui volitus on välja 
antud riigis, kellega Eesti on sõlminud õigusabilepingu. 

10.16 Post ei vastuta esindusõiguse kohta esitatud dokumentide ehtsuse, täielikkuse, kehtivuse ega tõlke õigsuse eest. 

10.17 Post ei ole kohustatud aktsepteerima volikirja, mille sisu ei ole üheselt arusaadav. 

10.18 Saadetisi väljastatakse ainult originaaldokumentide või nende notariaalselt või muu õigusaktidest tulenevalt selleks 
õigustatud isiku poolt tõestatud/kinnitatud ärakirja alusel. 

11. SAADETISE VÄLJASTAMINE PAKIAUTOMAADIS 

11.1 Kuni saadetise väljastamiseni kuulub saadetis Saatjale. 

11.2 Pakiautomaadist saadetise väljastamisel toimub Saaja tuvastamine personaalse uksekoodi abil. Saajat teavitatakse 
saabunud saadetisest ja saadetise asukohast SMSi teel. Sõnum sisaldab ukse avamiseks vajalikku uksekoodi. Kui Saatja 
edastab Saaja e-kirja aadressi, saadetakse lisateavitus ka e-kirjaga. 

11.3 Kordusteade saadetakse Saajale 4. (neljandal) kalendripäeval peale saadetise saabumist pakiautomaati, juhul kui 

saadetist pole eelnevalt väljastatud. 

11.4 Saadetise hoiuaeg pakiautomaadis on 7 (seitse) kalendripäeva. 

11.5 Kui saadetist ei võeta hoiuaja jooksul automaadist välja, tagastatakse saadetis Saatjale, kes on kohustatud tasuma 
saadetise tagastamise kulu. Juhul kui „Saaja maksab teenustasu“ lisateenusega saadetisele ei tulda hoiuaja jooksul 
järele, tasub Saatja lisaks tagastamise kulule ka saadetise edastamise kulu ja hoiutasu. 

11.6 Pakiautomaadist väljastatud rikutud saadetise puhul peab Saaja pöörduma koheselt lähimasse postkontorisse või 
teavitama Posti koheselt e-posti teel info@omniva.ee. E-posti teel saadetise kahjustumisest teada andmisel tuleb lisada 

pildid pakendist ja saadetise sisu kahjustusest. 

12. KAEBUSTE JA AVALDUSTE LAHENDAMINE 

12.1 Saatja või Saaja võib esitada kirjaliku pretensiooni saadetise mittenõuetekohase kättetoimetamise, kahjustumise vms 
kahju hüvitamiseks 5 (viie) päeva jooksul alates pretensiooni aluseks oleva asjaolu ilmnemise päevast, kuid mitte hiljem 
kui 30 päeva jooksul saadetise postitamise päevast. 

12.2 Kadunud saadetise järeleotsimise avaldus tuleb esitada 6 (kuue) kuu jooksul alates saadetise Postile üleandmisele 
järgnevast päevast postkontorile või Posti klienditeeninduskeskusesse. Avaldusele lisatakse saadetise vastuvõtmisel 
Posti poolt väljastatud tõend. Elektroonilisel teel saadetud avalduse puhul esitab kullerteenuse kasutaja Postile saadetise 
vastuvõtmisel Posti poolt väljastatud tõendi koopia posti, faksi või e-kirja (skaneerituna) teel. Saadetiste järeleotsimine 
on tasuta. 

12.3 Kaebus või avaldus tuleb esitada Postile kirja või e-kirja teel. Vastavad kontaktandmed on kättesaadavad postkontorites 
ja posti veebilehel omniva.ee. 

http://www.omniva.ee/
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12.4 Avalduses märgitakse järgmised andmed: 

 avaldaja ees- ja perekonnanimi või juriidilise isiku ärinimi, aadress, telefoninumber ning arveldusarvenumber, juhul kui 
avalduse sisuks on kahju hüvitamine; 

 avalduse esitamise aluseks oleva saadetise andmed (saadetise liik, registreerimisnumber, lähtekoha postkontori nimi, 
lähetamise kuupäev, adressaadi nimi ja aadress ning saadetise avaldatud väärtus, lunatasuga saadetise puhul ka 

lunatasu summa); 

 saadetise kaotsimineku või selle sisu kaotsimineku, puudujäägi või rikkumise kohta avalduse esitamisel ka sisu 
üksikasjalik loetelu ja esemete maksumus; 

 millisel viisil soovib saada vastust (suuliselt, kirjalikult posti teel või e-post). 

12.5 Kui kullerteenuse kasutaja esitab avalduse mitme saadetise kohta, mis on adresseeritud erinevatele Saajatele, tuleb 
esitada eraldi avaldus iga saadetise kohta. 

12.6 Post vaatab avalduse/kaebuse läbi hiljemalt 10 (kümne) tööpäeva jooksul alates avalduse või kaebuse esitamise 
kuupäevast, ja teatab oma otsusest avalduse või kaebuse esitajat tema poolt soovitud viisil. Kui nimetatud aja jooksul 
ei ole võimalik anda ammendavat vastust, teatatakse avaldajale sellest vahevastusega kirjalikult ja vastatakse lõplikult 
1 (ühe) kuu jooksul. Juhul, kui kaebuse lahendamiseks kuluv aeg on pikem kui 1 (üks) kuu, teatatakse sellest kaebuse 
esitajale ning antakse vastus niipea kui võimalik. 

12.7 Kui avaldust või kaebust ei ole võimalik lahendada, antakse avaldajale vastus koos põhjendustega (viidetega kehtivatele 
õigusaktidele või eeskirjadele). 

12.8 Postiga kokkuleppe mittesaavutamisel on kullerteenuse kasutajal õigus pöörduda Konkurentsiameti või kohtu poole. 

13. MATERIAALNE VASTUTUS JA KAHJU HÜVITAMINE 

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

13.1.1 saadetiste kaotsimineku korral; 

13.1.2 saadetise rikkumise korral Posti süül. Saaja peab tuvastama saadetise pakendi rikkumise koheselt saadetise 
vastuvõtmisel. Vigastatud pakendiga saadetis avatakse Saaja nõudmisel ning juhul, kui ilmneb, et saadetis on rikutud, 
tehakse vastav märge väljastusdokumendile või aktile, mida Saaja ja kuller kinnitavad oma allkirjaga. Hilisemaid 
pretensioone Post ei arvesta ning Saajal puudub õigus nõuda tekitatud kahju hüvitamist; 

13.1.3 Saajalt täielikult või osaliselt lunasumma sisse nõudmata jätmise korral; 

13.1.4 hilinemise korral, mille puhul piirneb vastutus saatekulu hüvitamisega. 

13.2 Kaudne kahju, sealhulgas saamata jäänud tulu hüvitamisele ei kuulu. 

13.3 Post maksab hüvitise välja Saatjale, kellel on õigus loovutada hüvitise saamise õigus Saajale, teatades vastavasisulisest 
soovist Postile kirjalikult. Saatja või Saaja võib volitada hüvitist vastu võtma kolmanda isiku. 

13.4 Kindlustatud kullerpaki või suuremõõtmelise 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. 

13.4.1 Kindlustatud mitmepakisaadetise osalise kahjustumise korral korvatakse osa mitmepakisaadetise või pakkeüksuse 
avaldatud väärtusest, kuid mitte rohkem kui pakkeüksuse tegelik kahjusumma. 

13.4.2 Mitmepakisaadetise väärtuse osalise avaldamise korral kannab Post vastutust proportsionaalselt igale pakkeüksusele 

määratud osalise väärtuse ulatuses. 

13.5 Saajalt mittetäieliku lunasumma sissenõudmisel, lunasumma nõudmata jätmisel või lunasumma ebaõige väljamaksmise 
korral vastutab Post vähem sissenõutud või väljamaksmata jäetud lunasumma ulatuses. 

13.6 Saadetise kaotsimineku korral on Saatjal või Saajal õigus saada tagasi kõik tasutud maksud ja tasud, välja arvatud 
avaldatud väärtusega saadetise kindlustusmaks. 

13.7 Saatja vastutab saadetise sisu eest. Juhul kui Saatja on esitanud valeandmed saadetise sisu kohta või saadetise sisu ei 
vasta tüüptingimustele, siis Saatja vastutab Postile või kolmandale isikule tekitatud kahjude eest ning vajadusel maksab 
määratud trahvid. 

13.8 Kui saadetise kaotsimineku või sisu rikkumise on tinginud vääramatu jõud, mille puhul hüvitist ei maksta, on Saatjal 
õigus saada tagasi makstud tasud, välja arvatud kindlustusmaks avaldatud väärtusega saadetise puhul. 

13.9 Avaldamata väärtusega kullerpaki kaotsimineku või rikkumise korral kannab Post materiaalset vastutust maksimaalselt 
320 eurot, kuid mitte rohkem kui tegelik kahjusumma. Lisaks hüvitatakse saatekulu. 

13.10 Avaldamata väärtusega suuremõõtmelise saadetise või mitmepakisaadetise kaotsimineku või rikkumise korral kannab 
Post materiaalset vastutust maksimaalselt 512 eurot, kuid mitte rohkem kui tegelik kahjusumma. Lisaks hüvitatakse 
saatekulu. 
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13.11 Hüvitise väljamaksmine toimub eurodes. 

13.12 Post maksab hüvitise välja viivitamatult pärast seda kui on selgunud, et saadetis on hävinenud või selle järeleotsimise 
tagajärjena on tuvastatud saadetise kaotsiminek. 

13.13 Hüvitis kantakse üle hüvitise Saaja arvelduskontole. 

13.14 Kui pärast hüvitise maksmist leitakse kadunuks peetud saadetis või selle osa üles, teatab Post hüvitise saanud isikule, 
et tal on õigus saada kadunuks peetud saadetis või selle osa kätte kolme kuu jooksul, juhul kui ta maksab tagasi 
väljamakstud hüvitise. Kui hüvitise saanud isik keeldub leitud saadetisest või kui ta ei vasta Postile 10 (kümne) tööpäeva 
jooksul, et ta soovib leitud saadetise vastu võtta, edastab Post samasuguse teate vastavalt kas Saajale või Saatjale 
(isik, kellele ei makstud hüvitist), andes sellele isikule vastamiseks samasuguse tähtaja. 

13.15 Kui Saatja ja Saaja keelduvad leitud saadetisest või ei vasta Postile sätestatud tähtaja jooksul, läheb saadetise omand 
üle Postile, kes maksis välja hüvitise seoses saadetise hävimise või kaotsiminekuga. 

13.16 Post ei vastuta järgmistel juhtudel: 

13.16.1 vääramatu jõud on asjaolu, mida Post ei saanud mõjutada, et ta lepingu sõlmimise või lepinguvälise kohustuse tekkimise 

ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks; 

13.16.2 vääramatuks jõuks on muu hulgas Postist sõltumatute tehniliste häirete esinemine või takistused teenuse osutamisel 
loodusõnnetuse, katastroofi, ebasoodsate ilmastikutingimuste, sõja, streigi, õigusaktide muudatuse või mõne muu 
erakorralise sündmuse tagajärjel, mida Post ei saanud ette näha või ära hoida; 

13.16.3 kui vääramatu jõu mõju on ajutine, on kohustuse rikkumine vabandatav üksnes aja vältel, mil vääramatu jõud kohustuse 

täitmist takistas; 

13.16.4 kui Post ei saa pidada saadetiste arvestust vääramatu jõu läbi ametlike dokumentide hävimise tõttu, tingimusel et Posti 

vastutust ei ole muul viisil tõendatud; 

13.16.5 kui saadetise kaotsimineku, sisu puudumise või rikkumise on põhjustanud Saatja süü või hooletus või saadetise sisu 
laad; 

13.16.6 saadetiste puhul, mis sisaldavad käesolevates tüüptingimustes nimetatud saadetises saatmiseks keelatud esemeid; 

13.16.7 kui saadetised on vastavalt õigusaktidele arestitud; 

13.16.8 avaldatud väärtusega saadetise puhul, mis on kindlustatud oluliselt suurema summa eest kui selle tegelik väärtus; 

13.16.9 kui Saatja ei ole esitanud järelepärimist kuue kuu jooksul alates saadetise postitamise päevale järgnevast päevast; 

13.16.10 Saatja tegutseb pahatahtlikult eesmärgiga saada hüvitist; 

13.16.11 kui saadetis ei ole nõuetekohaselt pakendatud ja märgistatud ning kui kergesti purunevate ja õrnade esemete (nt klaas, 
keraamika, elektroonikaseadmed jms) puhul ei ole kasutatud „Ettevaatlik käsitlemine“ lisateenust. 

13.17 Posti vastutus jääb püsima järgmistel juhtudel: 

13.17.1 Saadetise sisu puudujääk või rikkumine avastatakse enne saadetise väljastamist või väljastamise ajal; 

13.17.2 Kui tagastatava saadetise puhul Saatja võtab väljastatava saadetise vastu märkusega, mille kohaselt on tegemist 

rüüstatud või rikutud saadetisega ning kirjutab koheselt postkontorist lahkumata kahjunõude avalduse; 

13.17.3 Kui edastatava saadetise Saaja või lähtekohta tagastamise korral Saatja, vaatamata õigesti vormistatud saadetisele, 
teatab postkontorist lahkumata, et ta on avastanud saadetise sisu varguse või rikkumise. Hüvitise taotleja peab 
tõendama, et vargus või rikkumine ei toimunud pärast väljastamist. 

14. KÄTTETOIMETAMISE VÕIMATUSE TÕTTU EDASTAMATA SAADETISTE AVAMISE, 

SÄILITAMISE, MÜÜMISE JA HÄVITAMISE NÕUDED JA KORD 

14.1 Kättetoimetamise võimatuse tõttu edastamata saadetise avamine 

14.1.1 Postil on õigus saadetis avada: 

 kahjustatud saadetise sisu kaitsmiseks või selle seisundi fikseerimiseks; 

 saadetise kättetoimetamise võimatuse korral Saatja kindlakstegemiseks; 

 saadetisest isikutele või asjadele lähtuva võimaliku füüsilise ohu tõrjumiseks. Nimetatud juhul teavitab Post sellest 
viivitamata päästeteenistust. 

14.1.2 Kui saadetise edastamisel tekib kahtlus saadetise sisu allesolekus või väliste tunnuste järgi võib oletada sisu rüüstamist 

või ohtu teistele postisaadetistele, avatakse rüüstatud saadetis selle seisundi fikseerimiseks. 

14.1.3 Saadetise avamise juures viibivad isikud on kohustatud hoidma saadetise avamisel teada saadud postisaladust. 

14.1.4 Saadetiste avamise kohta koostatakse akt. 

14.1.5 Aktis näidatakse avamise põhjus, kirjeldatakse täpselt saadetise välist seisukorda, märgitakse ära saadetise kaal enne 
avamist ning üldkaal pärast saadetise sulgemist. Akti märgitakse saadetiste sisuks olevate esemete loetelu ja esemete 
üksikasjalik kirjeldus (nimetus, arv, kauba puhul kaal) ning kirjeldatakse, milline osa saadetise sisust on puudu, 
rüüstatud või rikutud ja milline osa edastatakse. 
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14.1.6 Avatud saadetisele tehakse märge avamise põhjuse kohta. Saadetise avamisel avastatud edasiseks tarbimiseks 
kõlbmatu või saadetises saatmiseks keelatud ese või esemed kõrvaldatakse ja hävitatakse. Pärast riknenud ja ohtlike 
või saatmiseks keelatud ainete kõrvaldamist saadetakse saadetis koos akti ärakirjaga Saajale. Riknenud ja ohtlike ainete 
kõrvaldamise kohta saadetakse akti ärakiri ka saadetise Saatjale. 

14.2 Kättetoimetamise võimatuse tõttu edastamata saadetise hävitamise ja müümise kord 

14.2.1 Kättetoimetamise võimatuse tõttu edastamata saadetised, mille sisu on kiirelt riknev, võib Post hävitada kohe pärast 
saadetise avamist hoiukohas, kui saadetise sisust ei selgunud Saatja või Saaja. 

14.2.2 Saadetises sisalduvad kirjalikud teated ja väheväärtuslikud esemed hävitatakse pärast 6 (kuue) kuu möödumist. 

Saadetised hävitatakse viisil, mis tagab postisaladuse ja isikuandmete kaitse. 

14.2.3 Muu saadetises sisalduv müüakse kooskõlas võlaõigusseaduse 6. peatükiga, tingimusel, et see ei riku Saatja ja Saaja 

eraelu puutumatust. 

14.2.4 Saadetisest väljavõetud esemetest: 

 toiduained, vanad ja kulunud esemed ning muud väheväärtuslikud asjad hävitatakse; 

 kuld- ja hõbemündid, vääriskivi ja -metall või neid sisaldavad esemed ning muu väärtust omav sisu müüakse, tingimusel, 
et see ei riku Saatja ja Saaja eraelu puutumatust; 

 eelnevates punktides nimetamata dokumentide ja esemete avastamisel võtab avamist teostanud komisjon igal üksikul 
juhul vastu otsuse, kuidas toimida saadetise sisuks olevate dokumentide ja esemetega. 

14.2.5 Saadetistes sisalduvate esemete müügist laekunud raha jääb Postile. 

14.2.6 Müümisele kuuluvate esemete enampakkumine viiakse läbi Posti poolt määratud tingimustel ja korras vastava komisjoni 
poolt. 


