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1. ÜLDSÄTTED 

1.1 Perioodikateenuse tüüptingimustega (edaspidi tüüptingimused) sätestatakse AS-i Eesti Post 

(edaspidi Post) poolt osutatavate teenuste kord ja tingimused: 

 perioodiliste väljaannete tellimuste vahendamine; 

 perioodiliste väljaannete kättetoimetamine. 

1.2 Tüüptingimused reguleerivad Posti ja Kliendi vastastikuseid õigusi ja kohutusi punktis 1.1 

nimetatud teenuste ja lisateenuste osutamisel. 

1.3 Tüüptingimused on kehtestatud lähtudes Eesti Vabariigi õigusaktidest, eelkõige Postiseaduse 
ja selle alamaktide nõuetest. 

1.4 Kui mõni üldtingimuste säte osutub õigusakti muutmise tõttu täielikult või osaliselt kehtetuks, 

jäävad tüüptingimused muus osas kehtivaks. 

1.5 Postil on õigus teenuse tüüptingimusi ja/või hindasid ühepoolselt muuta. Tüüptingimuste 

ja/või hindade muudatustest teatab Post Kliendile ette 1 (üks) kalendrikuu. 

1.6 Tüüptingimustes sätestatud teenuste osutamise eelduseks on Postiga üldtingimuste ja vastava 

teenuse lepingu (edaspidi leping) sõlmimine. 

2. MÕISTED 

2.1 Tüüptingimustes kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses: 

BAR-veeb – internetipõhine töökeskkond, mille kaudu toimub Kliendi otsepöördumine Posti 
tellimusbaasi poole. 

Digiväljaanne – elektroonilises formaadis väljaanne, mille sisu saab tarbida kõikides digitaalsetes 

kanalites: tavaarvutis, tahvelarvutis ja mobiilis. 

Edastamine – protsess, mis hõlmab saadetiste vastuvõtmist või kogumist, sorteerimist, vedu ning 
Saajale kättetoimetamist. 

E-keskkond – internetipõhine iseteeninduskeskkond, mis asub veebiaadressil www.omniva.ee, mille 

kaudu toimub väljaannete tellimine ja Kliendi poolne väljaannete tellimisinfo haldamine Postiga 
kokkulepitud ulatuses. 

Inseraat – perioodilise väljaande vahele lisatud trükis või reklaammaterjal. 

Jaotusüksus – püsiv tegevuskoht, kus Post teeb ettevalmistavad tegevused väljaande edastamiseks 

ja/või kust suunatakse väljaanded edastamist teostavasse jaotus-, kandekeskusesse või kandepunkti. 

Kandepiirkond – väljaande kättetoimetamise kokkuleppeline piirkond Eesti Vabariigis. 

Klient – Posti koostööpartner, kellega on sõlmitud Leping ja/või kes kasutab tüüptingimustes 
sätestatud perioodikateenuseid. 

Leping – Posti ja Kliendi vahel sõlmitav kokkulepe tüüptingimustes sätestatud perioodikateenuste 

kasutamiseks. 

Lisateenus – postiteenust täiendav või sellele lisaväärtust andev ning lisatasu eest osutatav teenus. 

Nimekast – Posti poolt lepingu alusel üüritav postkast, kuhu nimekasti üürinud füüsiline või juriidiline 
isik saab suunata temale adresseeritud kirisaadetised ja postisaadetiste saabumise teated kasti numbri 

alusel. 

Partner – Kliendi poolt volitatud juriidiline isik, kes vahetab Postiga tellimusandmeid või annab Postile 
üle kliendi väljaandeid. 

Perioodiline väljaanne (edaspidi väljaanne) – Tellija poolt Kliendilt tellitav ja Kliendilt Postile 

perioodiliselt, sagedusega vähemalt 1 (üks) kord kvartalis, edastamiseks üle antav trükis, mille 
parameetrid vastavad tüüptingimustes sätestatud nõuetele. 

Postiasutus – postkontor, postipunkt, jaotusüksus. 

Postkast – Saaja valduses olev vahend postisaadetise kättetoimetamiseks. 

Registreeritud kasutaja – e-keskkonna kasutaja, kellele Post on avanud kasutajakonto või andnud 

vastavad õigused e-keskkonnas. 
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Saaja – isik, kelle postkasti Post edastab tellitud väljaande. 

Saateleht – väljaannete Postile üleandmise dokument, mille vorm on kättesaadav Posti veebilehel 

www.omniva.ee. 

Sorteerimiskeskus – Posti struktuuriüksus, kus toimub riigisiseste ja rahvusvaheliste postisaadetiste 
sorteerimine ja jaotamine jaotusüksuste lõikes. Sorteerimiskeskus asub aadressil Pallasti 28, 10001 

Tallinn. 

Sorteerimistabel – tellimusandmete tabel, mille alusel sorteeritakse väljaanded Postis jaotusüksuste 

lõikes. 

Tellija – väljaande tellimuse esitanud isik. 

Tellimisnimekiri – nimekiri, mis koondab väljaande tellimuste andmed, mis on Postile saabunud läbi 

e-keskkonna, postiasutuste või muul tüüptingimustes reguleeritud viisil. 

Tellimus – kokkulepe, mille alusel toimub väljaande edastamine. 

Tellimusbaas – korrastatud andmehulk, mis sisaldab tellimuse kohta järgnevat infot: väljaande 
nimetus, Tellija nimi, aadress ja sihtnumber, tellimuse algus ja tellimuse lõpp, kogus jms. 

Tellimuse aadress (edaspidi aadress) – tellimuses näidatud väljaande edastamise sihtkoht. 

Tellimusfaili struktuur – Kliendilt Postile üle antavad kindlale struktuurile vastavad 

perioodikatellimuste andmed, mis on aluseks tellimuste suunamisel kandesse. 

Tsoon – aadressile vastav piirkondlik jaotus vastavalt kandeteenuse hinnakirjale. 

Väljaannete kättetoimetamine –  Posti poolt väljaande Saajale edastamise teenus. 

Üldtingimused – Posti teenuste lepingute üldtingimused, mis kehtestavad Posti ja Kliendi vaheliste 
suhete põhialused ja üldised tingimused poolte vahel sõlmitud lepingute täitmisel. 

3. VÄLJAANNETE TELLIMUSTE VAHENDAMINE 

3.1 Väljaannete tellimuste vahendamine on teenus, mille raames haldab Post oma infosüsteemis 

Kliendi väljaande või väljaannete tellimusi ja/või võtab Kliendi esindajana vastu väljaande 

tellimusi, ümber adresseerimisi, peatamisi ja annulleerimisi. 

3.2 Väljaanded, mille tellimusi Post vahendab, on välja toodud Lepingu lisana. 

3.3 Väljaannete tellimuste vastuvõtt vastavalt perioodika tellimiskataloogile 

3.3.1 Posti esindaja võtab postiasutustes ja Tellija või Saaja asukohas Kliendi esindajana vastu 
väljaande tellimusi vastavalt perioodika tellimiskataloogile. Samuti vormistab Posti esindaja 

tellimuste ümber adresseerimisi, peatamisi ja tühistamisi. 

3.3.2 Klient on kohustatud saatma uue väljaande lisamise info, olemasoleva väljaande info 
muutmise või väljaande eemaldamise info hiljemalt kalendrikuu 15. kuupäevaks. Muudatused 

hakkavad perioodika tellimiskataloogis kehtima järgmise kalendrikuu esimesest esmaspäevast. 

3.3.3 Perioodika tellimiskataloogi väljaande lisamine, muutmine või eemaldamine on tasuline ja selle 
eest tasub Klient vastavalt kehtivale hinnakirjale. 

3.3.4 Postil on õigus ühepoolselt perioodika tellimiskataloogi infot muuta, kui info ei ole sobilik 

kuvamiseks, sisaldab ilmselget viga või on vale. Postil on õigus väljaanne perioodika 

tellimiskataloogist eemaldada, kui Kliendil tekivad Posti ees võlgnevused. Muudatustest 
teavitab Post Klienti üldkontaktiks määratud e-posti aadressil. 

3.4 Väljaannete tellimuste vastuvõtt e-keskkonnas 

3.4.1 Tellija või Klient teeb väljaande tellimuse, ümberadresseerimise ja/või peatamise Posti 
veebilehel läbi e-keskkonna (www.omniva.ee). 

3.4.2 Klient esitab Posti kliendihaldurile info uue väljaande lisamisest hiljemalt 7 (seitse) tööpäeva 

enne tellimuste vastuvõtu alustamise kuupäeva. 
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3.4.3 Klient on kohustatud e-keskkonnas ise muutma väljaandega seotud alljärgnevat 

informatsiooni: 

 väljaande ilmumiskalender; 

 väljaande tellimishinnad; 

 väljaande kirjeldus; 

 väljaande pilt. 

3.4.4  Kliendil soovil on võimalik punktis 3.4.3 nimetatud informatsiooni muuta ka Posti esindaja 

poolt, tasudes selles eest Postile vastavalt lisateenuste hinnakirjale. 

3.4.4 Klient vastutab e-keskkonnas algatatud kampaaniate ja loodud sooduskoodide eest. 

3.4.5 Post edastab digiväljaannete tellimused 1 (üks) kord päevas Kliendi üldkontaktiks määratud e-

posti aadressile. 

3.4.6 Postil on õigus ühepoolselt väljaande infot e-keskkonnas muuta, kui info ei ole sobilik 
kuvamiseks, sisaldab ilmselget viga või on vale. Postil on õigus väljaanne e-keskkonnast 

eemaldada, kui Kliendil tekivad Posti ees võlgnevused. Muudatustest teavitab Post klienti 
üldkontaktiks määratud e-posti aadressil. 

3.4.7 E-keskkonnas tekkinud häiretest, mis takistavad e-keskkonna kasutamist või tellimuste 

vormistamist, teavitab Post Kliendi üldkontaktiks määratud e-posti aadressil. 

3.5 Väljaannete tellimuste haldus 

3.5.1 Post haldab Kliendi soovil väljaande tellimusbaasi. 

3.5.2 Tellimusbaasi halduseks vajaliku tellimuste info edastab Klient Postile kokkulepitud viisil. 

Tellimuste vastuvõtmise võimalikud viisid on toodud punktis 3.5.3 

3.5.3 Klient või Partner edastab info väljaande tellimuste kohta ja/või haldab muudatusi 
alljärgnevalt: 

 kasutades Posti BAR-veebi vastavalt punktile 3.6; 

 kokkulepitud viisil failiga, mis vastab tellimusfaili struktuurile; 

 läbi partneri infosüsteemi (automaatne andmevahetus); 

 läbi Posti e-keskkonna (www.omniva.ee). 

3.5.4 Tellimuses peavad sisalduma andmed vastavalt tellimusfaili struktuurile, mis on kättesaadav 

Posti veebilehel www.omniva.ee. 

3.5.5 Kui Post avastab Postile edastatud andmetes vea(d) või andmed ei vasta tellimusfaili 
struktuurile (andmete kirjeldusele), andmed on vigased või puudulikud, siis informeerib Post 

Klienti vigastest andmetest. 

3.5.6 Pärast ebakorrektsete andmete parandamist Kliendi poolt alustab Post väljaannete 

kättetoimetamist esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 5 (viie) tööpäeva jooksu. 

3.5.7 Klient tasub tellimuste vastuvõtmise ja/või paranduste sisseviimise eest vastavalt kehtivale 

lisateenuste hinnakirjale, k.a punktis 3.5.3 väljatoodud võimaluste vahendusel tulnud andmete 

parandus. 

3.5.8 Kokkuleppel Kliendiga edastab Post vastu võetud tellimisnimekirjad Kliendile või Kliendi poolt 
valitud ja Postile teada antud Partnerile vastavalt lisateenuste hinnakirjale. 

3.5.9 BAR-veebi ja e-keskkonda (www.omniva.ee) kasutavatel Klientidel on tellijate koguseid 

võimalik näha Posti keskkondades, kui ei ole kokkulepitud teisiti. 

3.6 BAR-veebis ja e-keskkonnas andmete haldamine 

3.6.1 BAR-veebi juurdepääsuaadressid ja kasutajakontod teatab Kliendile kliendihaldur. BAR-veebi 
vahendusel on Kliendil võimalus hallata oma tellimusi Posti tellimusbaasis: 

 sisestada väljaannete tellimusi; 

 hallata oma väljaannete tellimusandmeid, teha olemasolevate tellimuste ümberadresseerimisi, 

annulleerimisi või peatamisi; 

 vaadata ja välja trükkida väljaannete sorteerimistabeleid Posti jaotusüksuste lõikes; 

http://www.omniva.ee/
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 teha otsepöördumisi Posti tellimusbaasi olemasolevate aruannete genereerimiseks. 

3.6.2 Punktis 3.6.1 nimetatud tegevuste eest tasub Klient vastavalt lisateenuste hinnakirjale. 

3.6.3 Kui Klient teeb Posti BAR-veebis muudatusi tellimusbaasis sisalduvates andmetes (ümber 

adresseerimine, peatamine, annulleerimine), lähtub Klient põhimõttest, et uue tellimuse 

alguskuupäev või olemasoleva tellimuse andmetes muudatuse jõustumiskuupäev ei tohi olla 
varasem kui 3 (kolm) tööpäeva muudatuse tegemisele järgnevast tööpäevast. 

3.6.4 E-keskkonna ligipääsu annab Kliendile kliendihaldur. 

3.6.5 E-keskkonnas on võimalik Kliendil sisestada enda väljaannete tellimusi. Kliendil on võimalik e-

keskkonnas enda väljaannete tellimusi ümber adresseerida ja peatada. 

3.6.6 Kui Klient teeb Posti e-keskkonna andmetes muudatuse, lähtub Klient põhimõttest, et uue 

tellimuse alguskuupäev või olemasoleva tellimuse andmetes muudatuse jõustumiskuupäev ei 

tohi olla varasem kui 5 (viis) tööpäeva alates muudatuse tegemisele järgnevast tööpäevast. 

3.6.7 Postil on õigus ühepoolselt muuta e-keskkonna ja BAR-veebi sisu, vormi, termineid ning 
kasutamistingimusi teatades Kliendile muudatuste sisseviimisest ette vähemalt 1 (üks) nädal. 

3.6.8 Klient vastutab e-keskkonnas ja BAR-veebis sisestatud tellimuste andmete õigsuse eest. 

3.6.9 Klient vastutab oma volitatud isiku või isikute poolt e-keskkonnas ja BAR-veebis tehtud 

mistahes tegevuste eest, mille tulemusena täitis Post tellimuse ebakorrektselt (saatis 
väljaande valel aadressil vms) või mille tulemusena osutus võimatuks tellimuse täitmine Posti 

poolt. 

3.6.10 Klient kohustub Posti viivitamatult teavitama kasutajakonto sulgemise vajadusest BAR-veebis 
ja e-keskkonnas. 

3.7 Tellimuste kandesse lisamine 

3.7.1 Post kohustub vastuvõetud tellimused lisama kandesse hiljemalt: 

3.7.1.1 Viie (5) tööpäeva möödudes tellimuse andmete kättesaamisest, kui: 

 tellimused võetakse vastu Posti poolt postiasutuses või Tellija asukohas; 

 kirjastus saadab andmed elektrooniliselt Postile eelnevalt kokku lepitud viisil. 

3.7.1.2 Kolme (3) tööpäeva möödudes tellimuse andmete kättesaamisest, kui tellimused: 

 saabuvad läbi Posti BAR-veebi otse perioodika tellimusbaasi; 

 saabuvad läbi e-keskkonna (www.omniva.ee) kas Kliendi või Tellija poolt sisestatuna; 

 saabuvad Kliendilt või Kliendi poolt volitatud partnerilt läbi partneri infosüsteemi (Partneri ja 

Posti vaheline automaatne andmevahetus). 

3.7.2 Tellija poolt Posti e-keskkonnas vormistatud tellimuse kandesse lisamise eelduseks on, et tasu 

tellimuse eest on Postile laekunud. 

4. VÄLJAANNETE TELLIMUSTE VAHENDUSE LISATEENUSED 

4.1 Post pakub Tellijale või Saajale postiasutuses kirjaliku avalduse alusel ja e-keskkonnas järgmisi 
lisateenuseid: 

 väljaande tellimuse ümberadresseerimine tellimisperioodi kestvuse ajal teisele aadressile ja 

vajadusel ka teisele Saajale; 

 väljaande tellimuse peatamine tellimisperioodi kestvuse ajal soovitud ajavahemikuks, kuid 

mitte kauemaks kui 3 (kolm) kalendrikuud, kusjuures peatatud aja võrra pikeneb tellimuse 

lõpukuupäev automaatselt; 

 väljaande tellimuse tühistamine postiasutuses. Tellijal on õigus saada tühistatud perioodi 

ulatuses tagasi tühistatud perioodile vastav osa algselt tasutud tellimuse summast. 

4.2 Post pakub Tellijale ja Kliendile võimaluse oma e-keskkonnas vormistatud tellimusi ümber 

adresseerida ja peatada. Muudatus jõustub 5 (viie) päeva jooksul alates muudatuse 

tegemisele päevale järgnevast päevast. 

4.3 Ümber adresseerimist ei saa teha väljaannetele, mille tellimise aadress ei asu Eesti Vabariigis. 

http://www.omniva.ee/
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4.4 Peatükis 4 märgitud teenuste eest tasub Klient vastavalt lisateenuste hinnakirjale. 

5. VÄLJAANNETE KÄTTETOIMETAMINE 

5.1 Juhul, kui Eesti Vabariik eraldab maapiirkondades väljaannete kättetoimetamiseks Posti kaudu 
sihtotstarbelist toetust, on Kliendil õigus saada Posti poolt fikseeritud teenuse osas ja määras 

toetusel põhinevat allahindlust, kui Klient on väljaande kirjastaja ja tal on Postiga sõlmitud 
leping. Juhul, kui Klient ei vasta toetusel põhineva allahindluse saamise tingimustele, keeldub 

Post allahindluse andmisest. 

5.2 Väljaande parameetrid ja sisu 

5.2.1 Perioodilise väljaande parameetrid: 

 maksimaalne kaal on 1000 grammi; 

 maksimaalsed mõõtmed 230 mm x 330 mm x 20 mm. 

5.2.2 Väljaande maksimaalset kaalu ja mõõtmeid arvutatakse koos väljaande juurde või vahele 

lisatud inseraatidega. Perioodilise väljaande parameetrid lähtuvad postkastile kehtestatud 
nõuetest vastavalt postiseaduses sätestatule. 

5.2.3 Kui Klient või Partner annab üle maksimaalseid mõõtmeid ja/või kaalu ületava väljaande, 

kohaldatakse selle edastamisele vastavale kaalukategooriale kehtestatud standardpaki 
edastamise hinda ja tingimusi. 

5.2.4 Postil on õigus avada Kliendi või Partneri poolt pakitud perioodilise väljaande üksikeksemplar, 

kui on tekkinud kahtlus, et pakendis sisaldub õigusaktidega või tüüptingimustega vastuolus 
oleva sisuga toode või lisatooted. 

5.3 Väljaannete üleandmine ja vastuvõtmine 

5.3.1 Väljaannete üleandmine Kliendilt Postile toimub vastavalt Kliendi ja Posti vahel sõlmitud 
lepingu tingimustele, sh: 

 kokkulepitud üleandmiskohas; 

 kokkulepitud ajal; 

 kokkulepitud viisil. 

5.3.2 Klient või Partner annab väljaanded üle pakendatult vastavalt sorteerimise, pakendamise ja 

markeerimise tingimustele. Tingimused on kättesaadavad Posti veebilehel www.omniva.ee. 

5.3.3 Klient või Partner eraldab printlisateenuste lisatöid (nt. aadresskleebise kleepimine, kiletamine, 

komplekteerimine) vajavad väljaanded üldtiraažist ning märgistab need vastavalt sorteerimise, 
pakendamise ja markeerimise juhendile, mis on kättesaadav Posti veebilehel www.omniva.ee. 

5.3.4 Klient annab väljaande Postile üle allkirjastatud saatelehe alusel. Saatelehel märgitakse: 

 Kliendi/üleandja nimi, 

 kontaktisiku nimi ja telefon, 

 väljaannete üleandmise kuupäev ja kellaaeg, 

 saadetiste kogus (aluste arv, pakkide arv, pakis sisalduvate eksemplaride arv, varuna üle 

antav kogus ja väljaande kaal (grammides). 

5.3.5 Saateleht allkirjastatakse Kliendi või tema esindaja poolt. Saatelehe vorm on kättesaadav Posti 

veebilehel www.omniva.ee. 

5.3.6 Kui Klient annab väljaande Postile üle hilinenult või üleantav väljaanne ei ole nõuetekohaselt 

pakendatud ja/või markeeritud või üle antud väljaande kogus ei vasta saatelehel märgitud 
kogusele, teeb Post selle kohta märke saatelehele, mille allkirjastab Kliendi esindaja. Märke 

mittetegemine saatelehele ei välista Posti õigust tugineda vastavale puudusele, kui see ei 
olnud üleandmise-vastuvõtmise käigus avastatav ja Post teavitas Klienti puudustest 

viivitamatult pärast nende avastamist, kuid mitte hiljem kui väljaande üleandmisele järgneval 

tööpäeval. Sellistel juhtudel on Postil õigus nõuda kliendilt lisatasu. 

http://www.omniva.ee/
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5.3.7 Klient või  Partner annab väljaanded Postile üle lepingus märgitud kellaajaks koguses, mis 

vastab Saajate arvule jaotusüksuse kandepiirkonnas. Jaotusüksuste info on kättesaadav Posti 

veebilehel www.omniva.ee. 

5.3.8 Kui Klient on andnud Postile ekslikult üle rohkem eksemplare, tagastab Post pärast väljaande 
Saajatele kättetoimetamist ülejäävad eksemplarid Kliendile. Vastavalt kokkuleppele on Kliendil 

võimalik ülejäävad eksemplarid tagasi saada kas 5 (viie) päeva jooksul peale teavitamist või 
soovi korral kehtestada ülejäävatele eksemplaride samad nõuded, mis on välja toodud 

perioodika tüüptingimuste punktis 5.7.3. Kui Klient ei ole 5 (viie) päeva jooksul alates Kliendi 
teavitamisest ülejäävatele eksemplaridele järgi tulnud, on Postil õigus ülejäävad väljaande 

eksemplarid hävitada või utiliseerida vastavalt Posti kehtestatud korrale ja hinnakirjale. 

5.3.9 Klient või Partner annab ekspedeerimist vajavaid väljaanded Postile üle hiljemalt kella 16.00-

ks. Hiljem üleantud ekspedeerimist vajava koguse kandepäev pikeneb ühe kandepäeva võrra. 
Riigipühade ja rahvuspühale eelsel tööpäeval on saadetiste hiliseim üleandmise aeg kandele 

eelneval tööpäeval kell 13.00. 

5.3.10 Väljaannete üleandmisel Sorteerimiskeskuses või jaotusüksuses, mille kaudu ei teostata 
väljaannete kättetoimetamist, korraldab Post transpordi väljaannete kättetoimetamist 

teostavasse jaotusüksusesse ning Klient tasub osutatud transporditeenuse eest vastavalt 
lisateenuste hinnakirjale. 

5.3.11 Juhul, kui Klient või Partner, kes kohustub väljaanded Postile üle andma, ei anna väljaandeid 

Postile üle lepingus kokku lepitud kellaajaks, toimetatakse väljaanded Saajateni järgmise 
kande toimumise ajal.  

5.3.12 Juhul, kui Klient või Partner ei anna Postile väljaande eksemplare üle vastavalt lepingus 

kokkulepitule, ei vastuta Post väljaande Saajatele kättetoimetamise hilinemise eest. 

5.3.13 Juhul kui väljaannete üleandmise hilinemise tõttu lõpeb kanne tavapärasest hiljem, vastutab 
Klient kõikide sellega seonduvatest Tellijate ja Saajate pretensioonide eest. 

5.3.14 Kui väljaanne jääb ilmumata või hilineb, teatab Klient või Partner väljaande ilmumata jäämise 

või hilinemise põhjustest Postile viivitamatult e-posti aadressile 

puuduvperioodika@omniva.ee.. Väljaande hilinemise korral on Postil õigus see Saajani 
toimetada järgmise kandega. 

5.3.15 Kui väljaanne jääb ilmumata või hilineb, teatab Klient väljaande ilmumata jäämise või 

hilinemise põhjustest hiljemalt ilmumise päevale järgneval päeval kas oma väljaandes või muu 
meediakanali vahendusel, mis tagab informatsiooni jõudmise Tellijate ja Saajateni. 

5.3.16 Üleandmisele kuuluva väljaande kogus peab vastama sorteerimistabeli andmetele, st olema 

vastavuses Saajate arvuga. 

5.3.17 Võimalike puudujääkide katteks ja tellija pretensioonide kiireks lahendamiseks annab Klient või 
Partner Postile tasuta igakordselt üle lisaeksemplare. Klient, kelle tiraaž on kuni 200 

(kakssada) tükki, peab andma varueksemplare 2 (kaks) tükki. Klient, kelle tiraaž on üle 200 
(kahesaja) tüki, annab 2 (kaks) varueksemplari ning lisaks iga järgneva 100 (saja) tüki kohta 

1 (ühe) varueksemplari lisaks, kuid kokku mitte rohkem kui 60 (kuuskümmend) tükki. 

Varueksemplarid peavad olema identsed tiraažiga üleantud väljaannetega, st sisaldama ka 
identseid inseraate. 

5.3.18 Juhul, kui klient ei anna tiraažiga kaasa varueksemplare on Postil õigus Saaja poolt Postile 

edastatud pretensioonid edastada Kliendile lahendamiseks.  

5.3.19 Üle antavad lisaeksemplarid peavad olema tiraažist eraldatud ning märgistatud vastavalt 
sorteerimise, pakendamise ja markeerimise juhendile, mille leiab aadressilt www.omniva.ee.  

5.3.20 Juhul, kui lahendatakse aadresskleebisega kandes olevate väljaannete tellimuste 

pretensioone, mille andmed puuduvad Posti tellimusbaasis ning järelsaadetavate väljaannete 
kogus on üle 100 (saja) tüki kuus, on Postil õigus nõuda lisatasu varueksemplaridele tehtavate 

lisatööde eest.   

5.3.21 Kui Post on teatanud Kliendile väljaande koguse mittevastavusest (k.a varu eksemplaride 
kogus) saatelehel märgitule, annab Klient Postile 1 (ühe) tööpäeva jooksul üle puuduolevad 

eksemplarid, mis peavad olema pakendatud ja markeeritud vastavalt punktis 5.3.2 toodule. 

Post toimetab Kliendi poolt täiendavalt üle antud eksemplarid Saajateni lühima võimaliku aja 
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jooksul pärast seda, kui Klient on need Postile üle andnud, kuid mitte hiljem kui 3 (kolme) 

tööpäeva jooksul arvates Kliendilt lisaeksemplaride saamisest. Kui järelkandel kaasnevad 

Postile täiendavad kulutused, on Klient kohustatud need hüvitama. 

5.3.22 Postil on õigus keelduda vastu võtmast Reklaamiseadusega ja muude Eesti Vabariigis 
kehtivate õigusaktidega vastuolus olevaid väljaandeid. 

5.3.23 Kuni Saajale kättetoimetamiseni kuulub väljaanne Kliendile. 

5.3.24 Postil on õigus keelduda väljaande vastuvõtmisest, kui Klient ei täida tüüptingimuste punktis 

5.3 sätestatud väljaande üleandmisega seotud kohustusi. 

 

5.4 Aadressandmetega varustatud väljaannete üleandmine 

5.4.1 Aadressandmetega varustatud väljaanded antakse Postile üle vastavalt sorteerimise, 

pakendamise ja markeerimise tingimustele, mis on kättesaadavad Posti veebilehel 
www.omniva.ee. Sorteerimata kujul üle antud saadetised sorteerib Post ning Klient tasub 

osutatud lisateenuste eest vastavalt lisateenuste hinnakirjale. 

5.4.2 Väljaanded adresseeritakse vastavalt Posti kehtestatud adresseerimise nõuetele, mis on 
kättesaadavad Posti veebilehel www.omniva.ee.  

5.4.3 Aadressiga varustatud perioodiline väljaanne tuleb Kliendi poolt märgistada tähisega 

„Perioodika“. Lisaks peab olema tuvastatav Kliendi nimi, et tagasi tulnud väljaanded Kliendile 
tagastada. 

5.4.4 Aadressiga varustatud perioodilised väljaanded antakse üle tellimislehega, millel on kajastatud 
järgmised andmed: 

 Kliendi nimi; 

 väljaande nimetus; 

 väljaande kaal (grammides); 

 väljaannete kogus; 

 varuna üleantav kogus; 

 väljaannete aadresside arvuline jaotus tsoonide ja postituspiirkondade lõikes; 

 Kliendi kontaktisiku andmed. 

5.4.5 Saatelehe allkirjastab Klient,  Kliendi volitatud kontaktisik või Partner. 

5.4.6 Juhul, kui aadressandmetega varustatud väljaannete tellimusbaas ei asu BARis on Kliendil 
soovituslik saata tellimusbaas kliendihaldurile, kes pretensioonide ilmnemisel saaks kontrollida 
Saaja tellimust. Kehtiva tellimuse olemasolul lahendatakse Saaja pretensioon vastavalt 

tüüptingimuste punktile 8.3. 

5.5 Inseraatidega saadetiste üleandmine 

5.5.1 Kui Klient soovib Postilt tellida inseraatide lisamise oma väljaande vahele, tuleb tellimus 
esitada kirjalikult vähemalt 3 (kolm) tööpäeva enne väljaannete Postile üleandmist. 

5.5.2 Kui inseraadid lisab perioodika vahele Post, antakse saadetised Postile üle vastavalt Kliendi ja 

Posti vahelisele kokkuleppele, kuid mitte hiljem kui kandele eelneval tööpäeval hiljemalt kell 
16.00. Riigipühade ja rahvuspühale eelsel tööpäeval on saadetiste hiliseim üleandmise aeg 

kandele eelneval tööpäeval kell 13.00. 

5.5.3 Kui inseraat on väljaande vahele komplekteeritud trükikojas või üleandja poolt, peab see 
olema formaadis/asendis, mis võimaldab väljaannet postitada ja voltida ega kahjusta 

postisaadetiste edastamisega tegelevaid isikuid ning teisi samaaegselt postitatavaid saadetisi. 
Juhul kui Kliendi poolt paigutatud inseraat vajab enne voltimist ümberpaigutamist on Postil 

õigus rakendada lisatööde eest tasu vastavalt lisateenuste hinnakirjale.  

5.5.4 Inseraat ei tohi olla kergesti purunevast materjalist. 

5.5.5 Kui inseraat on paigutatud väljaande vahele asendis, mis ei võimalda väljaande postitamist või 
on purunevast materjalist, teavitab Post klienti vajadusest saadetised ümber komplekteerida 
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või väljastada saadetised postiasutusest kandesse suunamata. Saadetis koos inseraadiga peab 

vastama punktis 5.2.1 toodud nõuetele. 

5.5.6 Kokkuleppel Kliendiga töötleb Post komplekteerimist vajavad inseraadid ümber ning Klient 

tasub selle eest vastavalt kehtestatud lisateenuste hinnakirjale. 

5.5.7 Juhul, kui väljaande vahele lisatud inseraat on mahult ja/või mõõtmetelt sama, mis postitamist 

vajav väljaanne ning on väljaande vahelt eemaldatav, on Postil õigus inseraat väljaande vahelt 
eemaldada ning postitada inseraat eraldi. Antud tegevuse eest tasub Klient vastavalt 

hinnakirjale. 

5.5.8 Juhul, kui väljaande vahele lisatud inseraat ei võimalda lehte kokku voltida ja inseraat on 
väljaande vahelt eemaldatav, on Postil õigus inseraat ümber paigutada nii, et lehte oleks 

võimalik postitamiseks kokku voltida. Antud tegevuse eest tasub Klient vastavalt lisateenuste 
hinnakirjale. 

 

5.6 Kättetoimetamise tingimused ja kord 

5.6.1 Post on kohustatud toimetama väljaande Tellija poolt vormistatud tellimuses määratud 
aadressil Eesti Vabariigi piires Saaja postkasti või nimekasti kaudu või jätma väljaande 

postiasutusse nõudmiseni aadressile. 

5.6.2 Väljaande edastamise aeg, mis ei sisalda lisatöid, on määratud Kliendi ja Posti vahel sõlmitud 
lepingus. Post toimetab väljaanded Saajale alljärgnevalt: 

 päevalehed ja nädalalehed kiirusel D+1; 

 kuukirjad kiirusel D+2. 

5.6.3 Väljaande edastamise aeg võib edasi lükkuda juhul, kui Klient on tellinud tiraažile lisatöid. 
Lisatööde mahust sõltuvalt võib kandesse edastamise aeg lükkuda edasi, kuni tiraažile tehtud 

on lisatööd on teostatud. 

5.6.4 Post ei tee väljaande kättetoimetamist pühapäeviti, riigi- ja rahvuspühadel. 

5.6.5 Post ei ole kohustatud väljastama väljaannet postkasti, mis ei taga väljaande säilivust või ei 
vasta Postiseaduses toodud nõuetele. 

5.6.6 Pideva transpordiühendusega kindlustamata saartele adresseeritud väljaanded toimetatakse 

kätte vastavalt transpordiühenduste arvule ja mitte hiljem kui ühendusele järgneval päeval. 

5.6.7 Väljaspool Eesti Vabariiki asuvale Saajale edastatakse perioodilised väljaanded 
rahvusvahelisele maksikirjale kehtestatud hinna ja tingimuste alusel, mis on kättesaadavad 

www.omniva.ee. Väljaanne loetakse Posti poolt kättetoimetatuks, kui Post on väljaande üle 

andnud sihtriigi postiteenuse osutajale. 

5.7 Perioodiliste väljaannete hoiutähtajad 

5.7.1 Perioodilise väljaande kättetoimetamise võimatus on olukord, kus: 

 väljaannet ei ole võimalik Saajale edastada aadressi ebatäpsuse tõttu; 

 Saaja keeldus väljaannet vastu võtmast; 

 väljaannet ei ole võimalik Saajale kätte toimetada postkasti postkastile ligipääsu puudumise 

või postkasti mittevastavuse tõttu Postiseaduses sätestatud nõuetele. Lisaks juhul, kui Saaja 

postkast on täis. 

5.7.2 Post teeb mõistlikke pingutusi ebatäpse aadressi täpsustamiseks. 

5.7.3 Peale kannet säilitab Post väljaanded vastavalt 8.3 punktis toodud pretensioonide lahendamise 

ajale. Kliendil on õigus saada oma väljaanded kätte tasudes vastava teenuse eest või tulles 

väljaannetele järele Ärikliendikeskusesse. 

5.7.4 Kui klient ei ole 1 (ühe) kuu jooksul alates tagastamise soovi esitamisest oma väljaannetele 
järele tulnud, siis on õigus Eesti Postil saata eksemplarid hävitamisesse, mille eest tasub Klient 

vastavalt lisateenuste hinnakirjale. 
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AS Eesti Post  PERIOODIKATEENUSE tüüptingimused 

10 

6. VÄLJAANNETE KÄTTETOIMETAMISE LISATEENUSED 

6.1 Kokkuleppel Kliendiga osutab Post järgnevaid lisateenuseid: 

6.1.1 Sorteerimine – perioodiliste väljaannete jaotusüksuste lõikes jaotamine sorteerimistabeli 

alusel. 

6.1.2 Transport – väljaannete transport kättetoimetamist teostavatesse jaotusüksusesse 
Sorteerimiskeskusest või, jaotusüksusest, kus Klient või Partner väljaanded Postile üle annab, 

lisaks sadamast Sorteerimisekeskusesse või kättetoimetamist teostavasse jaotusüksusesse. 

6.1.3 Väljaande komplekteerimine välismaale saatmiseks – hõlmab väljaannete kogumist ja 
ümbrikustamist, Saaja ja saatja aadressandmete lisamist ning ümbriku märgistamist 

maksetähisega. Väljaanded saadetakse sihtriiki vastavalt ilmumissagedusele, kuid mitte 
tihedamini kui üks kord nädalas. 

6.1.4 Väljaannete sorteerimine aadresside alusel – aadressandmetega varustatud saadetisi 

sorteeritakse käsitsi juhul, kui Kliendi poolt ei ole väljaanded üle antud vastavalt Posti 
sorteerimise, pakendamise ja markeerimise juhendile, mis on kättesaadav Posti veebilehel 

www.omniva.ee. 

6.2 Klient tasub osutatud lisateenuste eest vastavalt kehtestatud hinnakirjale. Hinnakiri on 

kättesaadav Posti kodulehel www.omniva.ee. 

7. MATERIAALNE VASTUTUS 

7.1 Posti vastutus Kliendi, Tellija ja Saaja ees on piiratud kahjuga, mis tekib Posti süül oma 
kohustuste mittetäitmisest. 

7.2 Posti süül tekkinud väljaande puudujääkide eest vastutab Post. Posti süüks on eelkõige 

väljaande hävimine või kahjustumine väljaande Posti valduses olemise perioodil. Kui Klient 
annab Postile eelmises lauses nimetatud põhjusel üle täiendava koguse väljaandeid, hüvitab 

Post Kliendile täiendavalt üle antud väljaande eksemplaride maksumuse. 

7.3 Post ei vastuta väljaande kadumise, hävimise või kahjustumise eest, kui see on toimetatud 

Saaja postkasti, mis ei vasta nõuetele, mis on kirjeldatud punktis 5.6.5. 

7.4 Post ei vastuta Tellija ja Saaja ees Kliendi poolsete kohustuste täitmata jätmise eest. Klient on 

kohustatud hüvitama Postile otsese kahju, mis on tekkinud seoses kolmandate isikute (kaasa 

arvatud Tellijate ja Saajate) nõuetega Posti vastu, mis on põhjustatud Kliendi kohustuste 
rikkumisest. Muuhulgas ei vastuta Post väljaande kvaliteedi, sisu, ilmumata jäämise või 

hilinenud ilmumisega seotud nõuete eest. 

7.5 Post ei vastuta Kliendile tekitatud kahju eest, mis on põhjustatud annulleeritud tellimuste 

täitmisest või ümberadresseeritud väljaannete mittesaatmisest soovitud aadressile, kui Klient 

ei teavitanud Posti käesolevates tüüptingimustes sätestatud ajal ja viisil tellimuste 
annulleerimisest ja/või väljaande ümberadresseerimisest. 

7.6 Post ei vastuta Reklaamiseaduse ja muude Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktide nõuetega 
vastuolus oleva väljaande vastu võtmise ja edastamise eest. 

8. KAEBUSTE LAHENDAMINE 

8.1 Posti kontaktisik Kliendi lepinguga seotud info, lepingu täitmisega seotud probleemide ning 
arendusettepanekute osas on Posti ja Kliendi vahel sõlmitud lepingus kokku lepitud 

kliendihaldur. 

8.2 Posti kontakt väljaande kandega seonduvate pretensioonide osas on Posti 

klienditeeninduskeskus (661 6616, info@omniva.ee). 

8.3 Kliendil, Tellijal ja Saajal on õigus esitada kaebus tellitud perioodika kandeteenuse kohta 
kirjalikus vormis või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-kirja teel) päeva- ja 

nädalalehtede puhul hiljemalt 10 (kümne) tööpäeva jooksul ning kuukirjade puhul hiljemalt 4 
(nelja) nädala jooksul arvates Posti poolt perioodilise väljaande edastamisest Saajatele. 

Nimetatud tähtaegadest hiljem esitatud kaebused ei kuulu Posti poolt läbivaatamisele. 
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8.4 Põhjendatud kaebuse ja väljaande varueksemplaride olemasolul edastab Post väljaande 

Saajale uuesti või kompenseerib saamata jäänud välismaise väljaande üksikeksemplari või 

saamata jäänud päevalehtede summa Post ei pikenda saamata jäänud väljaannete võrra 
Saaja tellimust. 

8.5 Klient edastab eelmistes punktides nimetatud kontaktisikule probleemi võimalikult täpse ja 
selgesõnalise kirjelduse ning ettepanekud probleemi lahendamiseks. Post vastab Kliendile 

mitte hiljem kui 10 (kümne) tööpäeva jooksul Kliendi kontaktivõtust arvates. 

8.6 Posti ja Kliendi vaheline probleem püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kui pooled ei 
saavuta kokkulepet, on kummalgi poolel õigus esitada teisele poolele oma kirjalik pretensioon, 

milles näidatakse lahkarvamuse aluseks olevad asjaolud ning viidatakse õigusaktile või 
dokumendile, millele tuginetakse. 

8.7 Kliendil on võimalik oma õiguste kaitseks pöörduda Konkurentsiametisse või kohtusse Eesti 
Vabariigi seadustega ettenähtud korras. 


