
 

 
 

 
 
 

CLEAR CHANNEL ESTONIA OÜ REKLAAMITEENUSE OSUTAMISE TÜÜPTINGIMUSED 
 
1. Üldsätted 

1.1. Clear Channel Estonia OÜ (reg.nr 10747172) osutab reklaamiteenuseid Tellija poolt allkirjastatud Tellimuses 
(edaspidi Tellimus) ja käesolevas Reklaamiteenuse osutamise tüüptingmustes (edaspidi Tingimused) sätestatud 
korras. 

1.2. Tellimuses lepitakse poolte vahel kokku: reklaamikampaania(te) periood(id); Tellija poolt kasutatavad teenused; 
Tellija poolt kasutatavate reklaampindade kogused; Tellija poolt kasutatavate reklaampindade hind; võimalikud 
lisateenused ja eritingimused. 

2. Reklaamkampaania eksponeerimise tingimused 
2.1. Clear Channel ja Tellija lepivad omavahel kokku reklaamplakatite tootmise. Kui Tellimuses ei ole eraldi reana välja 

toodud reklaamplakatite trükkimise hinda, siis trükib reklaamplakatid Tellija. 

2.2. Tellija vastutab reklaamplakatil ja/või digiekraanil eksponeeritava kujunduse vastavuse eest kõikidele kehtivatele 
õigusaktidele. Clear Channel Estonia OÜ-l on õigus keelduda seadusele mittevastava kujunduse vastuvõtmisest. 
Viimane ei vabasta Tellijat Tellimuses sätestatud teenuse eest tasumisest. Tellija kannab ka kõik võimalikud kulud, 

mis kaasnevad kujunduse seadusele mittevastavusega (sh võimalikud trahvisummad ning lisakulutused, mis 
kaasnevad kampaania mahavõtmisega). 

2.3. Tellija vastutab digiekraanidel eksponeeritava info vastavuse eest kodulehel välja toodud nõuetele. Tellija kohustub 

tagama, et digiekraanidel eksponeeritav kujundusfail vastab Clear Channel Estonia OÜ poolt välja toodud 
tehnilistele tingimustele. Tellija edastab kujundusfaili hiljemalt 7 päeva enne eksponeerimise algust projektijuhile või 
vastavalt kokkuleppele projektijuhiga. 

2.4. Juhul kui reklaamplakatid trükib Clear Channel Estonia OÜ, kohustub Tellija tagama, et trükifail vastab Clear 
Channel Estonia OÜ poolt aadressil: https://www.clearchannel.ee/tehnilised-tingimused/ toodud tehnilistele 
tingimustele ning edastama trükifaili hiljemalt 7 kalendripäeva enne eksponeerimise algust FTP serversisse: 

ftp://ftp.clear.ee/ (kasutajanimi: klient@clear.ee ja parool: Klient45) või projektijuhile. 
2.5. Juhul kui reklaamplakatid trükib Tellija, siis toimetab Tellija valmis reklaamplakatid, mis vastavad Clear Channel 

Estonia OÜ poolt toodud tehnilistele tingimustele, Clear Channel Estonia OÜ tehnikaosakonda aadressil: Spordi tn 

13A, Tallinn (T +372 6517260), hiljemalt 2 tööpäeva enne eksponeerimise algust. 
2.6. Juhul kui Tellija ei toimeta reklaamplakateid Clear Channel Estonia tehnikaosakonda punktis 2.5. kokkulepitud 

ajaks, või ei edasta Clear Channel Estonia OÜ-le kujundusfaili punktis 2.3. ja 2.4. kokkulepitud ajaks, tasub Tellija 

kõik kulud, mis kaasnevad täiendava hilisema paigaldamisega vastavalt Clear Channel Estonia OÜ poolt esitatud 
arvele. 

2.7. Clear Channel Estonia OÜ ei vastuta reklaamkampaania alguse hilinemise eest, mis on põhjustatud Tellija 

hilinemisest reklaamplakatite ja/või kujundusfailide üleandmisel. 
2.8. Tellija on kohustatud maksma Tellimuses kokkulepitud teenustasu ka juhul kui Clear Channel Estonia OÜ-l ei ole 

võimalik kampaaniat eksponeerida põhjusel, et Tellija ei ole õigeaegselt esitanud kujundusfaili või reklaamplakateid 

või annab üle vähem reklaamplakateid kui kokkulepitud, mistõttu on Clear Channel Estonia OÜ sunnitud 
eksponeerima väiksemat arvu reklaampindu. 

3. Maksetingimused ja -tähtajad 

3.1. Tellija tasub teenuse eest vastavalt Clear Channel Estonia OÜ poolt esitatud arvele. Arvete koostamisel lähtub 
Clear Channel Estonia OÜ Tellimuses kokku lepitud teenuste liikidest ja mahtudest. Arved tuleb kanda Clear 
Channel Estonia OÜ pangakontole, mis on välja toodud arvel. 

3.2. Juhul kui Tellija ei tasu Clear Channel Estonia OÜ poolt esitatud arvet õigeaegselt, maksab Tellija Clear Channel 
Estonia OÜ-le viivist 0,2% tasumata summast iga viivitatud päeva kohta. 

3.3. Juhul kui Tellija ei ole õigaegselt tasunud temale esitatud arvet on Clear Channel Estonia OÜ-l õigus loobuda 

teenuse osutamisest seni kuni Tellija on arve tasunud, arve tasumata jätmine ei vabasta Tellijat selle tasumise 
kohustusest. 

4. Reklaampindade asukohad ja paigaldamine 
4.1. Kui Tellija ja Clear Channel Estonia OÜ on Tellimuses kokku leppinud reklaampindade asukohad, on Clear Channel 

Estonia OÜ-l õigus vajadusel ümber paigutada kuni 5% reklaampindadest. 
4.2. Reklaampindade paigaldus/vahetus ja mahavõtmine toimub järgmiselt: 

4.2.1. Piilaritel, Tartu mnt läbimurdel, ümarpiilaritel, suurtahvlitel ja transpordireklaamil algab kampaania 

esmaspäeval ja lõppeb pühapäeval. Narvas, Jõhvis, Rakveres, Sillamäel, Kohtla-Järvel ja Narva-Jõesuus 
toimub plakatite paigaldus pühapäevast kuni esmaspäevani kella 17.00-ni. 

4.2.2. Kultuurireklaami pindadel algab kampaania esmaspäeval ja lõppeb pühapäeval. Plakativahetus toimub 

esmaspäeviti. 
4.2.3. Digiekraanidel toimub kampaania paigaldus, vahetus ja mahavõtmine vastavalt Tellimuses kokku lepitud 

tingimustele. 

5. Clear Channel Estonia OÜ vastutab reklaamikandjate korrasoleku eest 
5.1. Juhul kui reklaamikandja on lõhutud ja sellest tingitult ei võimalda reklaamplakati eksponeerimist Tellimuses kokku 

lepitud korras kohustub Clear Channel Estonia OÜ reklaamikandja välja vahetama või parandama mitte hiljem kui 

48 tunni möödumisel alates vastava teate saamisest. Kui mingil põhjusel ei ole võimalik reklaamikandjat 
eelnimetatud aja jooksul korrastada lepivad Tellija ja Clear Channel Estonia OÜ kokku uue eksponeerimise 
asukoha. 

5.2. Juhul kui reklaamplakat on rikutud kohustub Clear Channel Estonia OÜ selle asendama mitte hiljem kui 48 tunni 
möödumisel alates vastava teate saamisest eeldusel, et Tellija on Clear Channel Estonia OÜ-le üle andnud piisava 
reklaamplakatite varu. 

https://www.clearchannel.ee/digiplakati-nouded/
https://www.clearchannel.ee/tehnilised-tingimused/
https://www.clearchannel.ee/tehnilised-tingimused/
ftp://ftp.clear.ee/
https://www.clearchannel.ee/tehnilised-tingimused/


 

 
 

 
 

 

 
5.3. Juhul kui Clear Channel Estonia OÜ-l ei ole võimalik rikutud reklaamplakatit välja vahetada põhjusel, et Tellija ei ole 

taganud reklaamplakatite varu loetakse teenus osutatuks vastavalt Tellimuses kokkulepitud tingimustele ning Tellija 

tasub teenuse eest täismahus vastavalt Clear Channel Estonia OÜ poolt esitatud arvele. 
6. Pretensioonid 

6.1. Kui Tellija avastab Tingimustele või Tellimusele mittevastavuse kohustub ta sellest viivitamatult kirjalikult 

informeerima Clear Channel Estonia OÜ-d. Peale reklaamikampaania lõppemist ei vastuta Clear Channel Estonia 
OÜ puuduste eest, mida Tellija reklaamkampaania kestel kirjalikult ei esitanud. 

6.2. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimused ja tingimuste alusel teenuste osutamisel tekkida võivad poolte 

vahelised vaidlused lahendatakse vastavalt kehtivale seadusandlusele POOLTE kokkuleppel, kokkuleppe 
ebaõnnestumise korral Harju Maakohtus. 

7. Tellimuse erakorraline tühistamine 

7.1. Clear Channel Estonia OÜ-l on õigus Tellimus koheselt tühistada teavitades sellest Tellijat kirjalikult kui: 
7.1.1. Tellija rikub oluliselt Reklaamiteenuse osutamise tüüptingimusi; 
7.1.2. kuulutatakse välja Tellija pankrot; 

7.1.3. Tellija lõpetab oma äritegevuse. 
7.2. Juhul kui Tellija soovib Tellimuse tühistada või selle tingimusi olulisel määral muuta, tuleb sellest Clear Channel 

Estonia OÜ-d kirjalikult teavitada vähemalt 6 kuud ette. 

8. Vääramatu jõud 
8.1. Clear Channel Estonia OÜ ei vastuta oma kohustuste mittetäitmise eest, kui see on tingitud asjaolust, mida Clear 

Channel Estonia OÜ ei saa oma tegevusega mõjutada. 

9. Isikuandmed  
9.1. Clear Channel International ja selle tütarettevõtted kaitsevad pühendunult teie personaalseid isikuandmeid. Oleme 

kohaldanud enda tegevused Euroopa andmekaitse õigusaktidega. Palun loe meie Privaatsusteabe teatist siit. 

Tähelepanu: Te võite igal ajal uuendada oma valikuid ja otsuseid seoses meie ettevõttega! Kui tekib küsimusi, 
millele ei ole vastatud meie Privaatsusteabe teatises, siis kontakteeruge palun aadressil 
mydata@clearchannelint.com 

10. Majanduskuritegevus 
10.1. Vastutav isik järgib kõiki kohaldatavaid seadusi, põhikirju, määrusi ja koodekseid, mis on seotud altkäemaksu- ja 

korruptsioonivastase võitlusega, sealhulgas, kuid mitte ainult, USA 1977.aasta välismaiste korruptsioonipraktikate 

seadus, Ühendkuningriigi 2017.aasta kriminaalrahastamise seadus ja 2010.aasta Ühendkuningriigi 
altkäemaksuseadus ja kõik teised seadused, mis kohalduvad kokkuleppele, mida haldab USA 
Rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli amet, Ühendkuningriigi finantssanktsioonide rakendusamet või mõni 

muu asjakohane riiklik või rahvusvaheline üksus (sealhulgas ÜRO, EL, Ühendkuningriik), millega kehtestatakse 
majandussanktsioonid ja kaubandusembargod vastu määratud riike, režiime, üksuseid ja isikuid (“ Asjakohased 
majanduskuritegevuse ja sanktsioonide nõuded”). 

10.2. Clear Channel Estonia OÜ nõudmisel peab vastutav isik igal ajal kirjalikult kinnitama, et käsundiandja järgib kõiki 
“Asjakohaseid majanduskuritegevuse ja sanktsioonide nõudeid” ja vastutav isik ei soodusta selle lepingu kaudu 
otseselt või kaudselt ühtegi tehingut või otseselt või kaudselt seotud isikut, üksust, mis rikuks käesoleva lepinguga 

seotud majanduskuritegude ja sanktsioonide nõudeid.   
10.3. Clear Channel Estonia OÜ võib käesoleva lepingu tühistada või lõpetada teatades sellest vastutavat isikut kirjalikult, 

kui vastutaval isikul või Clear Channel Estonia OÜ-l on põhjendatud kahtlus, et vastutav isik rikub seda punkti. 

11.            Lõppsätted 
11.1. Tellimus jõustub selle allkirjastamise hetkest Tellija ja Clear Channel Estonia OÜ seadusliku esindaja poolt. 
11.2. Tellimuse tühistamine või muutmine vormistatakse alati kirjalikult. 

11.3. Clear Channel Estonia OÜ jätab endale õiguse reklaamiteenuse osutamise tüüptingimusi muuta ja täiendada, 
uuendatud tüüptingimused avaldatakse ettevõtte kodulehel. 

https://www.clearchannel.ee/privaatsuse-ja-kupsiste-teatis/
mailto:mydata@clearchannelint.com

