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1. ÜLDSÄTTED 

1.1 Käesolevad tellimise tingimused kehtivad Tellija poolt AS Eesti Post (edaspidi Post) veebilehe www.omniva.ee 
iseteeninduskeskkonnas (edaspidi E-keskkond) Posti kliendiks oleva juriidilise isiku (edaspidi Väljaandja) perioodiliste 
väljaannete (edaspidi Väljaanne) tellimisel. 

1.2 Käesolevate tingimuste (edaspidi Tingimused) tähenduses on tellijaks füüsiline isik või juriidiline isik, kes tellib E-
keskkonnas perioodikat ja tasub selle eest kohe E-keskkonnas või Postiga sõlmitud üldtingimuste kohaselt talle 
esitatud arve alusel. 

1.3 Lisaks Tingimustele reguleerivad E-keskkonnast perioodika tellimisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad 
õigusaktid, AS Eesti Post perioodikateenuse tüüptingimused ja AS Eesti Post kliendiandmete töötlemise põhimõtted. 

1.4 Postil on õigus teha Tingimustesse ühepoolseid muudatusi. Tingimuste muudatused kajastatakse E-keskkonnas. 

1.5 Tingimustes defineerimata mõisteid kasutatakse AS Eesti Post perioodikateenuse tüüptingimustes (edaspidi 
Tüüptingimused) sätestatud tähenduses. Tüüptingimused on kättesaadavad www.omniva.ee. 

2. HINNAINFO 

2.1 Kõik E-keskkonnas toodud hinnad sisaldavad käibemaksu. 

2.2 Kõikide tellimuste puhul sisaldab tellimuse hind Tellija poolt valitud väljaande kättetoimetamist tema poolt valitud 
perioodi jooksul tema poolt valitud isikule. 

2.3 Kui Tellija poolt valitud väljaande eest ei ole võimalik tasuda püsimaksega, siis kuvatakse E-keskkonnas vaikimisi 
lühima võimaliku tellimisperioodi pikkus ja sellele vastav hind. 

2.4 Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni. 

2.5 E-keskkonnas kuvatud hinnad võivad muutuda vastavalt Väljaandja ühepoolsele otsusele. 

2.6 Kui tellimus on esitatud enne Tingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse tellimuse vormistamise ajal kehtinud 
Tingimusi. 

3. TELLIMUSE VORMISTAMINE 

3.1 Tellijal on võimalik kasutada E-keskkonda lepingulise kliendina või ühekordseks tellimuse tegemiseks. 

3.2 Tellija lisab soovitud Väljaande või Väljaanded ostukorvi, valib Väljaannete puhul tellimuse saaja (iseendale, 
ettevõttele või kingituseks), formaadi (paber, digi, paber ja digi), tellimuse alguse, tellimuse perioodi ja koguse. Lisaks 
täidab Tellija vajalikud andmeväljad: Tellija eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefon ja e-arve püsimakse 
korral maksja isikukood ning Väljaande saaja aadress. 

3.3 Tellimuse vormistamiseks tuleb vajutada ostukorvis lingile „Maksma" ja tasuda tellimuse eest. Tasumiseks on võimalik 
kasutada allajärgnevaid makseviise: pangalingid (Swedbank, SEB pank, Nordea pank, Danske pank ja LHV pank), E-
arve püsimakse (Swedbank, SEB pank), krediitkaart (makse saaja Maksekeskus AS). 

3.4 Enne tellimuse lõplikku vormistamist kuvatakse tellimuse kinnitus. Pärast tellimuse eest tasumist saab Tellija tema 
poolt sisestatud e-posti aadressile tellimuse kinnituse. 

3.5 Tellimuse vormistamisel kinnitab Tellija, et ta on Tingimustega nõus ja kohustub neid täitma. 

3.6 Tellija õigused 

 Tellijal on õigus tellida Väljaanne E-keskkonnas toodud hinnaga ja tingimustel. 

 Tellijal on õigus saada Väljaannet tema poolt tellitud perioodiks tema poolt tellimuses näidatud aadressil. 

 Tellijal on õigus esitatud tellimust E-keskkonna kaudu ümber adresseerida või peatada kooskõlas tüüptingimustes 
sätestatuga. Nende funktsionaalsuste kasutamiseks peab tellimus olema esitatud registreeritud kasutaja poolt 
www.omniva.ee E-keskkonnas. 

 Tellijal, kes on tarbija Võlaõigusseaduse tähenduses, on õigus esitada punktis 4.4 nimetatud lepingust taganemise 
avaldus 14 päeva jooksul alates tellimuse eest tasu maksmise päevast. Taganemiseks peab Tellija pöörduma 
vastavasisulise avaldusega Posti poole. Lepingust taganemise vorm on kättesaadav E-keskkonnas. Tellijal on õigus 
esitada Väljaande kojukannet ja Väljaannet ennast puudutavaid pretensioone Väljaandjale. 

3.7 Tellija kohustused 

 Tellimuse vormistamisel on Tellija kohustatud esitama tellimuse teostamiseks vajalikud andmed (vt punkt 3.2). 
Tellides ettevõttele on vajalik märkida ettevõtte ärinimi. Tellides kingituseks on võimalik sisestada kingituse saaja ees- 
ja perekonnanimi ning tervitustekst, mis kajastub Tellija e-posti aadressile pdf-failina saadetaval kinkekaardil. 

 Tellijal on kuni 2 cm paksuse perioodika tellimisel Postiseaduse nõuetele vastav ning Saaja postkastina 
identifitseeritav postkast ning ta tagab turvalise ja vaba ligipääsu oma postkastile. 

 Tellija tasub tellimuse eest õigeaegselt ja täielikult. 

http://www.omniva.ee/
http://www.omniva.ee/
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4. TELLIMUSE TÄITMINE 

4.1 Tellija poolt Posti E-keskkonnas esitatud ja tasutud tellimuse täitmise eest vastutab Väljaandja. Post on tellimuse 
vahendaja. Väljaandja nimi on kuvatud tellitava Väljaande juures. 

4.2 Post edastab laekunud tellimuste info ja nende eest Postile laekunud tasu kokkulepitud korras Väljaandjale. 

4.3 Väljaandja korraldab tellitud perioodika kättetoimetamise Tellija poolt valitud Saajale. 

4.4 Leping Kliendi ja Väljaandja vahel jõustub pärast Kliendi tehtud makse laekumist Posti pangakontole. 

5. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE 

5.1 Tellija annab E-keskkonnas andmeid sisestades ja tellimust esitades Postile õiguse koguda ja töödelda oma 
isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, aadress, e-posti aadress jms) ning edastada neid Väljaandajale, kelle poolt välja 
antava Väljaande tellimuse ta on esitanud. 

5.2 Postil on õigus kasutada Tellija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks. 

5.3 Tellijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik 
lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või tellimuse kättetoimetamiseks. 

5.4 Tellija elektrooniliste isikuandmete kasutamine reklaami eesmärgil toimub ainult siis, kui Tellija on selle jaoks andnud 
E-keskkonnas eraldi nõusoleku. Post ei võõranda, rendi ega anna muul viisil kolmandatele isikutele (v.a tellitud 
perioodika Väljaandaja) isikuandmeid üle. 

5.5 Postil on õigus salvestada ja säilitada kõiki sidevahendite (e-posti, telefoni vm) teel antud Tellija teateid ja korraldusi, 
samuti muid toimingud, mis Tellija on teinud ning vajadusel kasutada neid salvestisi korralduste või muude toimingute 
tõendamiseks. 

5.6 Post järgib isikuandmete töötlemisel Isikuandmete kaitse seaduses sätestatud põhimõtteid. 

6. INTELLEKTUAALNE OMAND 

6.1 E-keskkonna sisu, sh tekst, graafika, logod, nuppude ikoonid, pildid, audio ja tarkvara autoriõigused kuuluvad Postile 
või selle loonud isikule ning on kaitstud intellektuaalse omandi kaitset reguleerivate õigusaktidega. 

6.2 E-keskkond on Posti omand ning on kaitstud Eesti Vabariigi Autoriõiguse seadusega. 

6.3 E-keskkonna tellimusvorme ja andmeid ei ole lubatud kopeerida, paljundada, edasi müüa või muul viisil kommertslikel 
eesmärkidel kasutada. E-keskkonda on õigus kasutada selleks ette nähtud õiguspäraseks tegevuseks. 

6.4 Igasugune E-keskkonna kopeerimine, modifitseerimine, levitamine, edasisaatmine, publitseerimine on õigustamatu, 
vastuolus autoriõiguse ja muude intellektuaalse omandi õigusi kaitsvate seadustega ja toob kaasa vastutuse vastavalt 
nimetatud seadustele. 

6.5 Tellija poolt Tingimuste rikkumisel on Postil õigus keelduda talle Tingimustes nimetatud Teenuste osutamisest. 

7. VASTUTUS 

7.1 Post vastutab Tellija ees otsese kahju eest, mis on tekkinud Tingimustes ja Tüüptingimustes sätestatud Posti 
kohustuste mittenõuetekohase täitmise tõttu. 

7.2 Post ei vastuta: 

 esitatud tellimuse täitmise eest, sealhulgas juhul, kui Väljaandja lõpetab tellitud perioodika ilmumise või oma 
tegevuse; 

 esitatud tellimuse mittenõuetekohase täitmise eest. 

8. KAEBUSTE LAHENDAMINE 

8.1 E-keskkonnaga seotud küsimuste ja pretensioonidega on Tellijal õigus pöörduda avaldusega Posti 
klienditeeninduskeskusesse e-kirja (info@omiva.ee) või telefoni (661 6616) teel. Post vastab esimesel võimalusel, kuid 
mitte hiljem kui 10 tööpäeva jooksul kontaktivõtust arvates. 

8.2 Kui Post ja Tellija ei saavuta kokkulepet esitatud pretensiooni osas, on Tellijal, kes on tarbija Võlaõigusseaduse 
tähenduses, õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijakaebuste komisjoni 
poole. 

8.3 Posti kontakt Kliendi väljaande kandega seonduvate pretensioonide osas on Posti klienditeeninduskeskus (661 6616, 
info@omniva.ee). 
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