
  C:\Users\AlarE\Dropbox\PAKIPOINT\Admin\müügilepingu vormid\uus lepingu vorm ESIALGEN\Keelatud kauba nimekiri.doc, 18.12.2015, 2:53 PM 

PAKIPOINT OÜ 
Keelatud Kauba nimekiri 

Käesolev dokument on kinnitatud Pakipoint OÜ juhatuse poolt 01.10.2015 ja kehtib koos kõigi sõlmitud Pakipoint OÜ 
Teenuslepingutega 

 

1. Keelatud Kauba nimekirja kuuluvad järgmiste kaubagruppide kaubad: 

1.1. Relvad ja laskemoon; 

1.2. Ilutulestikud ja muud plahvatusohtlikud tooted, sh kergestisüttivad vedelikud; 

1.3. Alkohol kui see vajab käitlemiseks aktsiisiladu; 

1.4. Kergesti riknevad kaubad, mille Parim enne või Kõlblik kuni tähtaeg on lähemal kui 14 päeva planeeritavast 
pakendamise kuupäevast; 

1.5. Ebameeldivat lõhna levitavad kaubad, mis ei ole hermeetiliselt pakitud, nii et lõhn pääseb levima; 

1.6. Väga kergesti purunevad kaubad, mis ei ole pakitud purunemiskindlasse pakendisse.  

1.7. Eritingimusi nõudvad kaubad, mille säilitamiseks ja transportimiseks vajalikke tingimusi Pakipoint või pakkide 
saatmsit korraldavad kullerfirmad lubanud ei ole; 

1.8. Kõik muud kaubad, mida seadus keelab Teenindajal käsitleda, sh. narkootilised ained. 

2. Pakendamisteensute lepingu korral ei ole Teenindaja Pakendajana kohustatud Tellijatelt ülalnimetatud Keelatud 
Kaupu ladustamiseks ega pakendamiseks vastu võtma.  

3. Kullerteenuste lepingu korral ei tohi Tellija ise saata Kulleritele Pakke, mis sisaldavad ülal loetletud Keelatud 
Kaupu. 

4. Juhul kui Tellija kasutab mõnda teist Pakendajat kui Pakipoint OÜ ning kasutab Kullerteenuseid ja samas rikub 
punkti 3 nõudeid, siis: 

4.1. Teenindaja ei vastuta Keelatud Kaupu sisladavate Pakkide mitte kohale jõudmise, tagastamise, 
konfiskeerimise, hävitamise või Kullerite poolt muul viisik erikohtlemsie eest; 

4.2. Tellija on vastutav, kui Kullerid, mõne riigi tolliteensitus või prokuratuur esitavad trahvnõudeid, 
maksunõudeid, muid rahalisi nõudeid või esitavad süüdistusi seoses Pakkides sisalduvate Keelatud 
Kaupadega. Tellija vabastab Teenindaja siinkohal üheselt ja täielikult vastutusest sellistes Pakkides leiduvate 
Keelatud Kaupade käsitelmise eest.  

5. Tellija on kohustatud Teenindajat eelnevalt informeerima kõigi Punkti 1 nimekirja kuuluvate Kaupade tulevastest 
tarnetest Teenindajale või Kulleriga saatmise kavatsusest, mille peale Teenindaja otsustab, kas nõustub sellist Kaupa 
erandkorras käsitlema ja saatma või mitte. 

6. Kullerteenusega saadetavate Pakkide kaalu ja kabariidipiirangud sõltuvad kasutatavatest Kulleritest ning lepitakse 
Poolte vahel igakordselt eraldi kokku, kui on ette teada, et Tellijal on kas raskeid või suuregabariitseid Kaupu või 
Pakke.  
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