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1. ÜLDSÄTTED 

1.1 AS Eesti Post (edaspidi Post) reklaamiteenuste (edaspidi teenus) tüüptingimusi (edaspidi tüüptingimused) 
kohaldatakse Posti poolt pakutavatele siseriiklikele ja rahvusvahelistele reklaamiteenustele. 

1.2 Tüüptingimused on kehtestatud lähtudes Eesti Vabariigi seadustest, eelkõige Postiseaduse ja selle alamaktide 
nõuetest. Lisaks tüüptingimustele reguleerivad pooltevahelisi suhteid Eesti Vabariigi õigusaktid, Reklaamiseadus, Posti 
teenuste lepingute üldtingimused, Posti Kliendiandmete töötlemise põhimõtted. Kui mõni tüüptingimuste säte osutub 
õigusaktide muutumisel täielikult või osaliselt kehtetuks, jäävad tüüptingimused muus osas kehtivaks. 

1.3 Postil on õigus tüüptingimusi ja reklaamiteenuse hindu ühepoolselt muuta 30 (kolmekümne) päevase etteteatamise 
tähtajaga. Hinnakirja ja tüüptingimuste muudatustest teatab Post kodulehel www.omniva.ee. 

2. MÕISTED 

Tüüptingimustes kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses: 

Aadressiga reklaam on teenus, mis hõlmab identse sõnumiga (v.a saaja nimi, aadress, identifitseerimisnumber ning muud 
teisendused, mis ei muuda sõnumi olemust) saadetisi, mille sisu, kaal ja mõõtmed on identsed ning mis edastatakse 
samaaegselt vähemalt 100 (sajale) saajale. Kui saajate arv on väiksem kui 100, siis edastatakse saadetised kirjateenusega 
(Postiseadus § 4). 

Aadressita reklaam on teenus, mis hõlmab identse sõnumiga saadetisi, mille sisu, kaal ja mõõtmed on identsed ning mis 
edastatakse korraga vähemalt 300 (kolmesajale) saajale. Aadressita reklaamsaadetised edastatakse kliendi poolt nimetatud 
personaalselt kindlaksmääramata isikute sihtrühmale.  

Baltikumi aadressita reklaam on teenus, mis hõlmab identse sõnumiga saadetisi, mille sisu, kaal ja mõõtmed on identsed 
ning mis edastatakse samaaegselt ühte sihtriiki vähemalt 10 000 (kümnele tuhandele) saajale. Aadressita reklaamsaadetised 
edastatakse kliendi poolt nimetatud personaalselt kindlaksmääramata isikute sihtrühmale. 

Kandekeskus – püsiv tegevuskoht, kus Post teeb ettevalmistavad tegevused kliendilt vastu võetud reklaamsaadetiste 
edastamiseks.  

Kliendiandmete töötlemise põhimõtted on dokument, mis reguleerib kliendiandmete töötlemise põhialuseid ja tingimusi 
Postis. Kliendiandmete töötlemise põhimõtted on avalikustatud Posti kodulehel www.omniva.ee. 

Klient on isik, kes esitab tellimis-garantiikirja ja tasub Postile reklaamiteenuse eest. 

Lisateenus on reklaamiteenust täiendav või sellele lisaväärtust andev ning lisatasu eest osutatav teenus. 

Postiaadress (edaspidi aadress) on objekti asukohta osutav kirje või tunnus objekti leidmiseks geograafilises ruumis, mille 
üheks osaks on Posti poolt omistatud sihtnumber. 

Postkast on saaja valduses olev esemeline vahend postisaadetise kättetoimetamiseks. Nõuded postkastile ja selle 
paigutamisele on toodud välja Postiseaduse § 8. 

Rahvusvaheline aadressiga reklaam (edaspidi Rahvusvaheline reklaam) on teenus, mis hõlmab identse sõnumiga (v.a 
saaja nimi, aadress, identifitseerimisnumber ning muud teisendused, mis ei muuda sõnumi olemust) saadetisi, mille sisu, kaal ja 
mõõtmed on identsed ning mis edastatakse samaaegselt ühte sihtriiki vähemalt 100 (sajale) saajale. 

Reklaamalus on korterühistu poolt trepikodadesse paigaldatud alus, kuhu Post asetab korteriühistu avalduse alusel aadressita 
reklaami saadetised. 

Reklaamiteenus on reklaamsaadetise edastamine Posti poolt saajale Kliendiga kokkulepitud tingimustel. 

Reklaamsaadetis on aadressiga või aadressita turunduslikku (reklaam-, turustus- või müügiedendusmaterjal) materjali või 
avalikku teavitust sisaldav saadetis. Reklaamsaadetistena ei käsitleta saadetisi, mille abil edastatakse saajale või saatjale õigusi 
ja kohustusi loovaid, samuti nende õigusi ja kohustusi muutvaid või lõpetavaid tahteavaldusi. 

Reklaamsaadetise edastamine (edaspidi edastamine) hõlmab saadetiste vastuvõtmist või kogumist, sorteerimist, vedu 
ning saajale kättetoimetamist. 

Saaja on isik, kellele reklaamsaadetis on adresseeritud või suunatud. 

Sihtrühm on kindlate tunnustega saajate rühm, kellele reklaam, toode vms. on mõeldud. 

Sorteerimiskeskus on Posti struktuuriüksus, kus toimub riigisiseste ja rahvusvaheliste postisaadetiste sorteerimine ning 
jaotamine kandekeskuste lõikes. Sorteerimiskeskus asub aadressil Pallasti 28, 10001 Tallinn. 

Tellimus on Postile tellimis-garantiikirja alusel üle antud reklaamsaadetised. Üheks tellimuseks loetakse ühe saatja 
reklaamsaadetisi, mille osas rakendatakse ühte ajaliselt fikseeritud kättetoimetamise perioodi ning mille sisu, kaal ja mõõtmed 
on identsed teiste samaaegselt edastatavate saadetistega, v.a saaja nimi, aadress, identifitseerimisnumber ja muud 
teisendused, mis ei muuda sõnumi olemust. 

Täispostitus on aadressita reklaamsaadetise postitamine kõikidesse kliendi poolt valitud postituspiirkonna postkastidesse, 
millede osas ei ole saaja seda vastavasisulise üheselt mõistetava tahteavaldusega keelanud. Aadressiga reklaami puhul 
tähendab täispostitus reklaami toimetamist ka reklaamist loobujatele. Aadressita reklaami puhul välistatakse täispostituse puhul 
reklaamist loobujad. 

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

Vääramatu jõud on asjaolu, mida Post ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et 
ta lepingu sõlmimise või lepinguvälise kohustuse ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle 
tagajärje ületaks. Vääramatuks jõuks on muu hulgas Postist sõltumatute tehniliste häirete esinemine või takistused teenuse 
osutamisel loodusõnnetuse, katastroofi, ebasoodsate ilmastikutingimuste, sõja või mõne muu erakorralise sündmuse tagajärjel, 

http://www.omniva.ee/
http://www.post.ee/
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mida Post ei saanud ette näha või ära hoida. Kui vääramatu jõu mõju on ajutine, on kohustuse rikkumine vabandatav üksnes 
aja vältel, mil vääramatu jõud kohustuse täitmist takistas. 

Ühispostkast on postkast, kuhu toimetatakse samas hoones asuvate, kuid erineva aadressiga saajate saadetised. 

Üldtingimused on Posti ja Kliendi vahel sõlmitud leping, mis sätestab üldised tingimused Posti teenuste ostmisel ja Postiga 
sõlmitud lepingute täitmisel. Üldtingimused kehtivad kõigile Posti ja Kliendi vahel sõlmitud Posti lepingutele. 

3. NÕUDED REKLAAMSAADETISTELE 

3.1 Reklaamsaadetise sisu 

3.1.1 Reklaamsaadetisena on võimalik edastada: 

 paberkandjal saadetisi, näiteks trükised, kataloogid; 

 muust materjalist saadetisi, näiteks plastikkaardid, reklaamkingitused, meened (v.a Baltikumi aadressita reklaam). 

3.1.2 Reklaamsaadetisena ei ole lubatud saata: 

 arveid, personaliseeritud pühade- või õnnitluskaarte ja kutseid; 

 teisi reklaamsaadetise mõistele mittevastavaid dokumente ega esemeid; 

 reklaamsaadetist ja mistahes teist saadetist samaaegselt ühes pakendis; 

 õigusaktide nõuetele mittevastavat reklaami. 

3.2 Eesti piires saadetava reklaamsaadetise mõõdud ning kaalud: 

 paksus: kuni 20 mm; 

 maksimaalsed mõõtmed: 210 x 297 mm; 

 minimaalsed mõõtmed: 90 mm x 140 mm. 

 Siseriiklik paberkandjal reklaamsaadetise maksimaalne kaal on 1000 g. 

 Siseriiklik muust materjalist reklaamsaadetise maksimaalne kaal on 150 g. 

3.3 Rahvusvahelise reklaamina on võimalik edastada: 

 standardsaadetisena: paberkandjad, millele võib olla lisatud personaliseerimata kliendikaart; 

 maksisaadetisena: paberkandjad, muust materjalist esemed. 

 Rahvusvahelise aadressiga reklaami teenuse raames ei ole lubatud edastada erikujulisi ega pakendamata 
reklaamsaadetisi. 

3.4 Rahvusvahelise aadressiga reklaamsaadetise mõõdud ning kaalud: 

3.4.1 standardsaadetise kaal ja mõõtmed on piiratud postkastide mõõtmetega: 

 maksimaalne kaal: 250 g; 

 maksimaalsed mõõtmed: 229 x 324 x 5 mm; 

 minimaalsed mõõtmed: 90 x 140 mm. 

3.4.2 maksisaadetise kaal ja mõõtmed: 

 maksimaalne kaal: 2000 g; 

 maksimaalsed mõõtmed: pikkus, laius ja kõrgus kokku kuni 1200 mm, pikima külje mõõt kuni 900 mm. 

3.4.3 Baltikumi aadressita reklaamsaadetise kaal ja mõõtmed: 

 maksimaalne kaal – Läti: 250 g; 

 maksimaalne kaal – Leedu: 100 g; 

 paksus: kuni 10 mm; 

 maksimaalsed mõõtmed: 210 x 297 mm; 

 minimaalsed mõõtmed: 90 mm x 140 mm. 

3.5 Reklaamsaadetise sisu eest vastutab klient. Kliendi vastutus sisu eest säilib ka juhul, kui Post on reklaamsaadetise 
vastu võtnud ja saajale kätte toimetanud. 

3.6 Postil on õigus keelduda õigusaktidega või muude kokkulepitud tingimustega vastuolus oleva reklaamsaadetise 
vastuvõtmisest ning saajale kättetoimetamisest. Tingimustele mittevastavad reklaamsaadetised tagastab Post 
Kliendile. 
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4 REKLAAMSAADETISTE AADRESSEERIMISE NÕUDED 

4.1 Aadressiga reklaamsaadetis tuleb kliendi poolt märgistada tähisega OTSEPOST, REKLAAM POSTI TEEL või REKLAAM 
(Postiseadus § 4). Posti poolt koostatud aadressbaasi alusel postitamisel lisab saadetisele märgistuse Post. 

4.2 Rahvusvahelise reklaami saatmisel Euroopa Liidu liikmesriikidesse (v.a Bulgaaria, Iirimaa, Küpros, Malta, 
Suurbritannia), Islandisse või Norrasse tuleb pakendile lisada punktis 4.3 kirjeldatud logo. Sihtriikide Bulgaaria, 
Iirimaa, Küpros, Malta, Suurbritannia, Šveits ja muu maailma riikide korral tuleb reklaamsaadetis varustada 
POSTIMAKS TASUTUD/TAXE PERÇUE tähisega.  

4.3 Reklaami logo tehnilised nõuded: 

 miinimumsuurus: 300 mm (Port Payé märge ja riigi kood peavad olema selgelt eristuvad); 

 maksimumsuurus: 74 x 40 mm; 

 lubatud värvid: must, punane (Pantone red 185) või sinine (Pantone blue 287). 

Logo näidis on kättesaadav Posti kodulehel www.omniva.ee. 

4.4 Rahvusvahelise POSTIMAKS TASUTUD/TAXE PERÇUE tähise kasutamise tingimused koos ümbriku näidisega on 
kättesaadavad Posti kodulehel www.omniva.ee. 

4.5 Reklaamsaadetised adresseeritakse vastavalt Posti kehtestatud adresseerimise nõuetele, mis on kättesaadavad Posti 
kodulehel www.omniva.ee. 

4.6 Reklaamsaadetis peab olema varustatud saatja aadressiga või tagastusaadressiga. Kui saatja aadress ja 
tagastusaadress on erinevad, peab viimane neist paiknema saadetise esiküljel ülemisest servast 15 mm kaugusel ja 
olema varustatud lisainfoga „Please return to“. 

4.7 Saatja ja saaja aadress peavad olema saadetisele trükitud. 

4.8 Ebakorrektsete aadressidega reklaamsaadetised tagastatakse kliendile. 

5 REKLAAMSAADETISTE VASTUVÕTMINE 

5.1 Reklaamsaadetiste vastuvõtmise kord 

5.1.1 Teenuse tellimiseks esitab klient Postile tellimis-garantiikirja, milles on märgitud soovitud edastamise tingimused. 

5.1.2 Tellimis-garantiikiri ja reklaamsaadetise näidis edastatakse Postiga kokku lepitud e-posti aadressile kooskõlastamiseks 
3 (kolm) tööpäeva enne soovitud kättetoimetamisaja algust. Hiljem esitatud tellimust käsitletakse kiirtellimusena, mis 
tuleb kliendil eelnevalt Postiga kooskõlastada ning klient tasub lisateenuse eest vastavalt Posti kehtivale hinnakirjale. 

5.1.3 Kiirtellimuse tasu ei rakendata aadressiga reklaamsaadetiste kogusele alla 10 000 (kümne tuhande) tüki, kui tellimis-
garantiikiri edastatakse Posti kontaktisikule kooskõlastamiseks hiljemalt kandele eelneval tööpäeval kell 12.00. Sel 
juhul teavitab Post klienti tellimuse täitmise võimatusest tellimuse esitamise päeval. 

5.1.4 Kui tellimis-garantiikirjas märgitud tingimustel ei ole reklaamsaadetiste edastamine võimalik või kui klient soovib 
kasutada lisateenuseid, annab Post tellimis-garantiikirjas märgitud kliendi kontaktisikule kirjaliku tagasiside e-posti teel 
hiljemalt 2 (kahe) tööpäeva jooksul arvates tellimis-garantiikirja saamisest. Kui Post ei ole nimetatud aja jooksul 
kliendile oma vastuväiteid esitanud, on Post esitatud tingimustega nõustunud ning teostab postituse soovitud 
tingimustel. 

5.1.5 Reklaamsaadetised antakse Postile üle saatelehe alusel. Saatelehel märgitakse klient/üleandja nimi, kontaktisiku nimi 
ja telefon, teenuse nimetus, sihtriik, reklaamsaadetiste üleandmise kuupäev ja kellaaeg, reklaamsaadetiste kogus 
(pakkide arv ja pakis sisalduvate eksemplaride arv). Saateleht allkirjastatakse kliendi esindaja poolt. Saatelehe 
esitamata jätmise korral on Postil õigus kanne edasi lükata informeerides sellest eelnevalt klienti. 

5.1.6 Reklaamsaadetiste vastuvõtmist kinnitab Posti esindaja allkirjaga saatelehel, märkides lisaks allkirjale oma nime ja 
saadetise vastuvõtmise kuupäeva ja kellaaja. 

5.1.7 Tellimis-garantiikirja ja saatelehe vorm on kättesaadavad Posti kodulehel www.omniva.ee. 

5.2 Vastuvõtmise tingimused 

5.2.1 Aadressiga reklaamsaadetised antakse Posti Sorteerimiskeskusele üle kandele eelneval tööpäeval hiljemalt kell 12.00. 
Kandekeskustesse reklaamsaadetiste üle andmine toimub 2 (kaks) tööpäeva enne kandeperioodi algust hiljemalt kell 
12.00. Aadressita reklaamsaadetised antakse Posti Sorteerimiskeskusele üle 2 (kaks) tööpäeva enne kandeperioodi 
algust hiljemalt kell 16.00. Kandekeskustesse reklaamsaadetiste üle andmine toimub 3 (kolm) tööpäeva enne 
kandeperioodi algust hiljemalt kell 16.00.  

5.2.2 Reklaamsaadetised antakse Postile üle mitte varem, kui 7 (seitse) tööpäeva enne tellimis-garantiikirjal märgitud 
esimest kandekuupäeva. Saadetised, mille osas Post osutab lisateenuseid, antakse Postile üle kokkulepitud ajal. 

5.2.3 Punktis 5.2.2 nimetatud tähtajast varem üle antud reklaamsaadetistele rakendatakse lisateenuse tasu vastavalt 
kehtivale hinnakirjale. 

5.2.4 Posti poolt pakutavate lisateenuste osutamise aeg lepitakse eraldi kokku, see ei sisaldu reklaamsaadetiste edastamise 
ajas. 

http://www.omniva.ee/
http://www.omniva.ee/
http://www.omniva.ee/
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5.2.5 Saadetised, millele koostab aadressbaasi Post, antakse kande-eelseks töötlemiseks Postile üle 4 (neli) tööpäeva enne 
kande alustamise päeva, kui Postiga ei ole teisiti kokku lepitud. 

5.2.6 Postile üle antavad reklaamsaadetised peavad vastama saadetiste sorteerimise, pakendamise ja markeerimise 
tingimustele. Tingimused on kättesaadavad Posti kodulehel www.omniva.ee. 

5.2.7 Rahvusvahelise reklaami saatmisel Euroopa Liidu liikmesriikidesse peavad reklaamsaadetised olema pakendatud 
ümbrikusse või kilesse. 

5.2.8 Rahvusvahelised aadressiga reklaamsaadetised antakse Postile üle sihtriikide järgi pakkidesse sorteerituna. 

5.2.9 Sorteerimise ja pakendamise tingimustele mittevastavate reklaamsaadetiste üleandmisel töötleb saadetised Post ning 
rakendab tasu vastavalt lisateenuste hinnakirjale. 

5.2.10 Reklaamsaadetised antakse Postile üle Sorteerimiskeskuses (Pallasti 28, Tallinn) või eelneval kokkuleppel Posti 
kontaktisikuga kandekeskus(t)es. 

6 REKLAAMSAADETISTE EDASTAMINE 

6.1 Post toimetab reklaamsaadetised saajateni Eesti Vabariigi territooriumi piires hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul, kui 
Posti kontaktisikuga ei ole teisiti kokku lepitud. 

6.2 Rahvusvaheliste aadressiga reklaamsaadetiste keskmine kättetoimetamise kiirus sihtriigis on 6 (kuus) tööpäeva. 

6.3 Aadressiga reklaamsaadetiste edastamise varaseim aeg on Postile üle andmisele järgnev tööpäev tingimusel, et 
saadetised antakse Sorteerimiskeskusesse üle hiljemalt kell 12.00. Aadressita reklaamsaadetiste edastamise varaseim 
aeg on Postile üle andmisele ülejärgnev tööpäev tingimusel, et saadetised antakse Sorteerimiskeskusesse üle hiljemalt 
kell 16.00. Hiljem üle antud saadetiste korral loetakse üleandmise päevaks reklaamsaadetiste üle andmise päevale 
järgnev tööpäev.  

6.4 Kui Post on tellimis-garantiikirja tingimused aktsepteerinud, siis edastab ta saadetised tellimis-garantiikirjal näidatud 
teenusena. Kui reklaamsaadetisi ei antud Postile üle kokku lepitud ajal ja kohas, ei toimeta Post saadetisi kohale 
vastavalt tellimis-garantiikirjas märgitule ning uueks kättetoimetamise ajaks on järgmine kandepäev, kui Post ei lepi 
kliendiga eelnevalt teisiti kokku. 

6.5 Juhul, kui kliendi soovil peatatakse saadetiste edastamine, kohustub klient tasuma kandesse edastatud saadetiste 
kogumise ja kliendile tagastamise eest vastavalt lisateenuste hinnakirjale. Aadressiga reklaamsaadetiste edastamise 
peatamise hiliseim aeg on kandele eelneval tööpäeval kell 15.00 ja aadressita reklaamsaadetiste peatamise hiliseim 
aeg on kandele üle eelneval tööpäeval kell 17.00. 

6.6 Reklaamsaadetised toimetatakse saajani postkasti kaudu. 

6.7 Posti poolt koostatud andmebaasi alusel postitatud saadetised toimetatakse saajani postkasti kaudu, kui saaja ei ole 
oma postkastil vastavasisulise üheselt mõistetava tahteavaldusega seda keelanud. 

6.8 Postil on õigus keelduda reklaamsaadetiste kättetoimetamisest postkastidesse, mis ei taga saadetiste säilivust 
(lukustamata, katkine). 

6.9 Juhul, kui Postile on kättetoimetamiseks üle antud reklaamsaadetised, mis on postkasti panemiseks mittesobilikus 
formaadis, töötleb Post kokkuleppel kliendiga saadetised vastavalt lisateenuste hinnakirjale. 

6.10 Postist sõltumata põhjustel kättetoimetamata jäänud reklaamsaadetised tagastatakse kliendile või hävitatakse (valiku 
teeb klient tellimis-garantiikirjal). Reklaamsaadetiste hävitamise eest esitatakse kliendile arve vastavalt lisateenuste 
hinnakirjale. 

6.11 Tagastamisele kuuluvaid reklaamsaadetisi hoiab Post 7 (seitse) tööpäeva alates reklaamsaadetiste edastamise 
viimasest kuupäevast. Saadetised, millele klient ei tule eelnevalt nimetatud aja jooksul järele, suunatakse 
hävitamisele. 

6.12 Post tagab Eesti piires aadressita reklaamsaadetiste kättetoimetamise 95%-lise täpsusega tellimuse aluseks olevast 
kogumahust. 

6.13 Post tagab Baltikumi aadressita reklaamsaadetiste kättetoimetamise 90%-lise täpsusega tellimuse aluseks olevast 
kogumahust. 

7 REKLAAMITEENUSTE LISATEENUSED 

7.1 Lisateenuste osutamine toimub lisatasu eest vastavalt hinnakirjale. 

7.2 Aadressbaasi koostamine 

7.2.1 Post koostab kliendi soovil aadressiga reklaami teenuse osutamiseks geograafilise piirkonna ja sihtrühma parameetrite 
alusel saajate aadressbaase. 

7.2.2 Punktis 7.2.1 nimetatud juhul kannab Post reklaamsaadetisele saaja nime asemel saajate üldnimetuse ja 
postiaadressi. Saajate üldnimetuse määrab klient. 

7.2.3 Aadressbaasi väljastamine kliendile toimub tasu eest Postiga sõlmitud eraldi kokkuleppe alusel ja eeldusel, et vastava 
info edastamine on lubatud. 

http://www.omniva.ee/
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7.3 Hajutamine on aadressita reklaami lisateenus, millega tagatakse saadetiste kanne proportsionaalselt kogu 
kokkulepitud piirkonna ulatuses, kuid väiksemas mahus kui on valitud sihtrühmas saajaid. 

7.4 Hävitamine on reklaamsaadetiste hävitamine purustamise teel. 

7.5 Kanne kindlal päeval on aadressita reklaami lisateenus, kus kliendil on võimalik otsustada, millisel tööpäeval kanne 
toimub. Lisateenuse kasutamisel tuleb reklaamsaadetised edastada Sorteerimiskeskusesse 2 (kaks) tööpäeva ja 
kandekeskus(t)esse 3 (kolm) tööpäeva enne kande algust hiljemalt kell 12.00. Selle lisateenuse kasutamisel on 
reklaamsaadetise maksimaalne kaal 250 g. 

7.6 Kiirtellimus on punktis 5.1.2 toodud tähtajast hiljem esitatud tellimus. 

7.7 Käsitsi insertimine on saadetise lisamine teise saadetise vahele. 

7.8 Käsitsi sorteerimine on saadetiste sorteerimine vastavalt sorteerimisnõuetele. 

7.9 Käsitsi voltimine on saadetise töötlemine postitamiseks sobivasse mõõtu. 

7.10 Ladustamine on saadetiste hoiustamine kande eelselt ja järgselt. Ladustamise eest küsitakse teenustasu vastavalt 
lisateenuste hinnakirjale, kui reklaamsaadetiste hoiuperioodid ületavad punktides 5.2.2 ja 6.11 toodud tähtaegu. 

7.11 Piiritlemine on aadressita reklaami lisateenus, mis võimaldab sihtrühmaks määrata teatud geograafilise piirkonna 
saajad. Piiritlemise teenus lisandub postitusele, mis teostatakse kaardil määratud piirkonna alusel või külade, tänavate 
või tänavate vahelise ala lõikes. Piiritlemise puhul on ühe geograafilise piirkonna minimaalseks saajate arvuks 20 
(kakskümmend). 

7.12 Reklaami tagastuste sisestamine on lisateenus, mille käigus koostatakse kliendile andmefail aadressiga reklaami 
tagastuste kohta, kus on lisaks aadressile toodud välja tagastamise põhjus. 

7.13 Reklaamsaadetiste kiirtöötlemine on aadressita reklaami lisateenus, mille puhul on võimalik reklaamsaadetised 
üle anda ainult kandeks valitud piirkonda teenindatavasse kandekeskusesse kandele eelneval tööpäeval hiljemalt kell 
12.00. Lisateenust ei ole võimalik kombineerida lisateenusega „kanne kindlal päeval“. 

7.14 Sihtrühma valik on aadressita reklaami lisateenus. 

7.14.1 Võimalikud saajate segmendid on: 

 Eraisik – saajateks on valitud eraisikud. Valikut saab kasutada postitamisel Eestis, Lätis ja Leedus. 

 Juriidiline isik – saajateks on valitud juriidilised isikud. Valikut saab kasutada postitades Eestis ja Leedus. 

 Eramaja – saajateks on valitud eramajad. Valikut saab kasutada postitamisel Eestis, Lätis ja Leedus. 

 Kortermaja – saajateks on valitud kortermajad (kortermaja alla liigituvad kõik hooned, millel on rohkem kui üks 
hooneosa). Valikut saab kasutada postitamisel Eestis, Lätis ja Leedus. 

7.14.2 Punktis 7.14.1 nimetamata parameetrite alusel on teenust kliendi soovil võimalik osutada, kui Post on väljendanud 
selleks valmisolekut. 

7.14.3 Erinevatele sihtrühmadele suunatud aadressita reklaami kannet tehakse peamiselt väliste ja kaudsete parameetrite 
alusel. 

7.15 Erinevaid lisateenuseid on võimalik kasutada kombineeritult. 

8 REKLAAMSAADETISTE EDASTAMISE TASU 

8.1 Reklaamiteenuse ja lisateenuste eest tasutakse Posti poolt kehtestatud hinnakirja alusel. Hinnakirjad on 
kättesaadavad Posti kodulehel www.omniva.ee. 

8.2 Tüüptingimustele mittevastavate saadetiste puhul on Postil õigus rakendada lisatasu vastavalt kehtivale hinnakirjale, 
mis on avaldatud www.omniva.ee, informeerides sellest eelnevalt klienti. 

8.3 Reklaamiteenuse eest tasumine toimub vastavalt üldtingimustes kokkulepitule. 

8.4 Kui aadressita reklaami puhul on saadetiste kogus väiksem kui 300 (kolmsada), siis tasub klient 300 (kolmesaja) 
saadetise kandehinna. Kui need saadetised jagunevad erinevate tsoonide vahel, arvestatakse miinimumkogusest 
vähem üle antud kogus kallima tsooni hinna alusel. 

8.5 Postil on õigus anda kliendile siseriiklike reklaamiteenuste osutamisel kehtivast hinnakirjast allahindlust, kui kliendi 
poolt arvestusperioodiks prognoositud kogusele on kehtestatud allahindlus. 

8.6 Kliendile kehtivat allahindlust arvestab Post avansina kliendi poolt arvestusperioodiks esitatud prognoosi alusel. 
Allahindlus rakendub kõigile vastava siseriikliku reklaamiteenuse raames arvestusperioodi jooksul tehtud kannetele,  
v.a aadressiga reklaami teenuse tellimustele mahuga 30 000 tk ja rohkem, kui klient kasutab vastava mahuga 
tellimuse puhul hinnakirjas eraldi väljatoodud hindu. Aadressiga reklaami tellimused mahuga 30 000 tk ja enam, mille 
puhul klient on kasutanud eraldi väljatoodud hinnakirjahindu, ei kuulu arvestusperioodis olevate mahtude arvestusse.  

8.7 Siseriikliku reklaamiteenuse puhul on allahindluse arvestusperioodiks 6 (kuus) kalendrikuud. Allahindlusperioode on 
aastas kaks: 1. jaanuar kuni 30. juuni ning 1. juuli kuni 31. detsember. 

http://www.omniva.ee/
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8.8 Kliendile antava allahindluse suurus fikseeritakse üheks arvestusperioodiks. Klient esitab Postile uuele 
arvestusperioodile eelneva kalendrikuu 20. (kahekümnendaks) kuupäevaks kirjaliku prognoosi uue arvestusperioodi 
siseriiklikult postitatavate reklaamsaadetiste koguse kohta, mis on Postile aluseks allahindluse määramisel. 

8.9 Post peab arvestust prognoosi esitanud kliendi poolt arvestusperioodil saadetavate siseriiklike reklaamsaadetiste 
koguse üle. 

8.10 Post teeb kokkuvõtte kliendi poolt reaalselt arvestusperioodil siseriiklikult saadetud reklaamsaadetiste koguse kohta 
arvestusperioodile järgneva kuu jooksul. 

8.11 Juhul, kui kliendi poolt arvestusperioodil saadetud saadetiste kogus on väiksem või suurem kui kliendi esitatud 
prognoos ning sellele kogusele on kehtestatud väiksem või suurem allahindluse määr, kui kliendile avansina antud 
soodustus, on Postil õigus esitada kliendile arve summas, millel kajastub enam- või vähemsaadud allahindlus ning 
klient on kohustatud esitatud arve tasuma. 

9 MATERIAALNE VASTUTUS 

9.1 Post vastutab reklaamsaadetise kahjustumise või hävimise eest reklaamsaadetiste Posti valduses viibimise ajal. Post 
hüvitab Kliendile reklaamsaadetise kahjustumise või hävimisega seotud otsese varalise kahju, v.a juhul, kui 
reklaamsaadetise kahjustumine või hävimine oli tingitud vääramatu jõuna käsitletavatest asjaoludest, kuid mitte 
rohkem kui pretensiooni esitamise aluseks olnud reklaamiteenuse kandehind juhtumi piirkonnas. 

9.2 Post vastutab siseriikliku reklaamiteenuse kvaliteedinõuetele mittevastavuse korral juhul, kui see on tõendatud. Posti 
vastutus on piiratud rikkumise ulatusele vastava proportsionaalse osaga teenuse eest makstud tasust. 

9.3 Post ei vastuta reklaamsaadetise saajani mittejõudmise eest, kui: 

 saaja postkasti on rüüstatud; 

 saaja postkast ei taga saadetise säilivust (lukustamata, katkine jne); 

 saaja postkasti juurde puudub või on takistatud ligipääs; 

 Postile on laekunud avaldus sooviga saada aadressita reklaami trepikojas paiknevasse ühispostkasti või 
reklaamalusele. 

9.4 Reklaamsaadetiste saatmiseks andmebaaside koostamise korral ei vastuta Post andmete ajakohasuse eest, kui 
andmebaasi koostamiseks aluseks olev info on puudulik Postist sõltumatutel põhjustel. 

10 KAEBUSTE LAHENDAMINE 

10.1 Kliendil on õigus esitada kaebus tellitud reklaamiteenuse kohta kirjalikus vormis või kirjalikku taasesitamist 
võimaldavas vormis (e-kirjaga) hiljemalt 5 (viie) tööpäeva jooksul arvates Posti poolt reklaamsaadetiste edastamise 
lõppkuupäevast saajatele. 

10.2 Post vastab eelmises punktis nimetatud korras esitatud pretensioonile kirjalikult või kirjalikku taasesitamist 
võimaldavas vormis (e-kirjaga) hiljemalt 10 (kümne) tööpäeva jooksul alates selle vastuvõtmisest või saabumisest (kui 
pretensioon esitatakse kirja teel). 

10.3 Posti Eesti Vabariigi õigusaktidega vastuolus oleva tegevuse peale võib iga isik esitada Konkurentsiametile kirjaliku 
kaebuse või pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse. 


