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1. ÜLDSÄTTED 

1.1 Virtuaalse nimekapi teenuse tüüptingimused (edaspidi Tingimused) sätestavad ASi Eesti Post (edaspidi 
Omniva) poolt osutatava virtuaalse nimekapi teenuse (edaspidi Teenus) korra ja tingimused. Tingimused 
reguleerivad Omniva ja Teenuse kasutaja vastastikuseid õigusi ja kohustusi Teenuse kasutamisel. 

1.2 Teenus on mõeldud kasutamiseks  kirisaadetisi edastavale ärikliendile (edaspidi Klient), kellel puudub Eestis 
postiaadress. Saatja postiaadress on kohustuslik juhul, kui Klient soovib saada tagasi väljastamata jäänud 
saadetisi. Virtuaalse nimekasti teenuse raames väljastatakse Kliendile postiaadress, mis asub Omniva 
äriruumis. 

1.3 Teenuse kasutamiseks peab olema sõlmitud Omniva teenuste lepingute üldtingimused (edaspidi 
Üldtingimused). 

1.4 Omnival on õigus käesolevaid Teenuse osutamise tingimusi ühepoolselt muuta 30 kalendripäevase 
etteteatamistähtajaga. 

1.5 Teenuse ja lisateenuste eest tasumine toimub Omniva poolt kehtestatud hinnakirja alusel, mis on kättesaadav 
omniva.ee 

1.6 Isikuandmete töötlemisel ja kasutamisel lähtub Omniva AS Eesti Post kliendiandmete töötlemise põhimõtetest, 
millega saab tutvuda Omniva kodulehel omniva.ee. 

2. MÕISTED 

Hävitamine – tagastuste hävitamise teenus, mida pakub Omniva kliendile tema soovi korral. 

Kliendiandmete töötlemise põhimõtted – dokument, mis reguleerib kliendiandmete töötlemise põhialuseid ja 

tingimusi Omnivas. 

Postimaks tasutud litsents – Omniva poolt välja antud maksemärgise luba, mille kasutamise tingimused on 

reguleeritud Riigisisese „POSTIMAKS TASUTUD“ ja rahvusvahelise „TAXE PERCUE“ tähise kasutamise tingimustes. 

Tagastus – Kliendile saabunud saadetis, mis on tagasi saadetud. 

Teenuse kasutamise avaldus (edaspidi Avaldus) – Omniva vorm, mis tuleb Kliendil täita ning allkirjastada Teenuse 

kasutamise alustamiseks. 

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

Äriklient – juriidiline isik, kes on Omnivaga sõlminud Üldtingimuste lepingu. 

Üldtingimused – AS Eesti Post teenuste lepingute üldtingimused, mis sõlmitakse Saatjaga ja mis kehtestavad Omniva 

ja Saatja vaheliste suhete põhialused ja üldised tingimused poolte vahel sõlmitud lepingute täitmisel. Üldtingimused 
kehtivad kõigile Omniva ja Saatja vahel sõlmitud Omniva lepingutele. 

3. VIRTUAALSE NIMEKAPI TEENUSE TINGIMUSED 

3.1 Teenuse raames väljastab Omniva Kliendile postiaadressi koos vastava PO BOX numbriga (virtuaalne 
nimekapp) ning tagab tagastuste kogumise virtuaalsesse nimekappi ja nende komplekteerimise ning edasi 
saatmise või hävitamise vastavalt Kliendi soovile. 

3.2 Omniva ei edasta tagastusi laupäeviti ja pühapäeviti ning riiklikel pühadel. 

3.3 Teenuse kasutamiseks peab Klient täitma avalduse, millega ta muuhulgas volitab Omnivat Kliendile saabuvaid 
tagastusi Kliendi nimel vastu võtma ja vajadusel teostama täiendavaid tegevusi. Tagastuste edastamise 
sageduse ning teenuse, millega tagastused edastatakse, valib Klient märkides need avaldusele. Tagastuse 
edastamise teenuse puhul lähtutakse valitud teenuse tüüptingimustest, mis on kättesaadavad Omniva 
kodulehel omniva.ee. Avalduse allkirjastab Klient digitaalselt või paberkandjal. Omnival on õigus vastu võtta 
Kliendile saabuvaid tagastusi tema nimel, et need vastavalt Kliendi esitatud avaldusele edasi saata või hävitada. 

3.4 Kliendi saadetistel, mis jõuavad Kliendi virtuaalsesse nimekappi, tuleb märkida Omniva poolt antud aadress ja 
PO BOX number. Omniva vabaneb vastutusest, kui saadetisele märgitud aadress ei ole korrektne. 

3.5 Kliendil on õigus kasutada Omniva „Postimaks tasutud“ luba ilma täiendava tasuta, kui Klient tarbib Teenust. 
Teenuse kasutamise lõpetamisel on Klient kohustatud tasuma „Postimaks tasutud“ loa eest edaspidi vastavalt 
kehtestatud hinnakirjale. 

3.6 Teenuse kasutamise lõpetamiseks tuleb Kliendil teavitada Omniva kliendihaldurit kirjalikult/e-kirja teel ette 
vähemalt 30 kalendripäeva. 

3.7 Ühe virtuaalsesse nimekappi lubatud tagastuste maht on 1200 kg ühe kalendrikuu kohta. Kui tagastusi saabub 
ühes kalendrikuus rohkem kui 1200 kg, tuleb Kliendil tasuda täiendav tasu vastavalt Omniva kehtestatud 

http://www.omniva.ee/
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hinnakirjale. Ühe virtuaalse nimekapi maht ei või ületada 6200 kg ühes kalendrikuus. Sellisel juhul on vaja 
kasutusele võtta veel üks virtuaalne nimekapp ning tasuda vastavalt hinnakirjale. 

3.8 Ühte virtuaalset nimekappi on võimalik üürida kuni 3 (kolmele) erineva nimega ettevõttele, tingimusel, et kõikidel 
ettevõtetel on vähemalt üks juhatuse liige sama füüsiline isik, kes allkirjastab Lepingu. 

3.9 Virtuaalse nimekapi aadressile saabuvate rikutud saadetiste (välja arvatud tagastuste) käsitlemine ja Omniva 
vastutus on reguleeritud AS Eesti Post Universaalse postiteenuse tüüptingimustega, mis on leitavad Omniva 
kodulehel omniva.ee. 

4. VIRTUAALSE NIMEKAPI TEENUSE TASU 

4.1 Omniva kajastab Kliendi arvel teenuse(d), millega Kliendi tagastused on talle edasi saadetud vastavalt 
tarbimisele ja/või tasu hävitamise eest, kui Kliendi tagastused on Kliendi enda soovil Omniva poolt saadetud 
hävitamisele. 

4.2 Omniva kajastab kliendi arvel tasu pakendite eest, millega Kliendi saadetisi/tagastusi on talle edasi saadetud. 

4.3 Klient tasub Omnivale Teenuse tarbimise eest arve alusel üks kord kuus eelmise kuu eest vastavalt hinnakirjale. 

4.4 Juhul, kui Teenus on Kliendi poolt lõpetatud, kuid tema virtuaalse nimekapi numbrile saabuvad siiski tagastused, 
on Omnival õigus jooksva kalendrikuu eest küsida Kliendilt kuutasu ja Klient kohustub selle ka tasuma. 


