
Aktsiaselts Tallinna Linnatransport  

Reklaamiteenuste hinnakiri kehtivusega alates 01. jaanuar 2022 

 

 

Reklaami eksponeerimise tellimisel, reklaamide valmistamisel ja paigaldamisel 

tuleb lähtuda reklaamiseaduse, keeleseaduse ja autoriõiguse seaduse nõuetest.  

Tallinna linnas eksponeeritavale välireklaamile on kehtestatud reklaamimaks.  

Alates 1. jaanuarist 2017 on maksumäär 0,55 eurot kalendripäevas ühe 

reklaampinna ruutmeetri kohta.  

https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=116066&redid=1307521196&f=41 

 

 

1. Reklaam trammide, busside ja trollibusside välisküljel 

 

     Kleebised ühistranspordi sõiduki välisküljel 

 

 Kleebisreklaamide eksponeerimisel välisküljel lähtutakse ruutmeetrihinnast  

55 eurot/m2/kuus.  

 Välireklaami eksponeerimishinnale lisandub reklaamimaks ja käibemaks. 

 Reklaamkleebiste kujunduse, tootmise, paigaldamise ning eemaldamise 

korraldab tellija omal kulul.  

 

Tervikkujundusega reklaamsõiduki hinnad:   

Tramm 

 

Periood      Tramm KT4   Tramm CAF 

6 kuud               700 eurot/kuu  1600 eurot/kuu*      

12 kuud      650 eurot/kuu  1500 eurot/kuu    

*Tervikkujundusega  CAF trammi reklaami minimaalne eksponeerimise periood on 6 

kuud.  

 

Buss või trollibuss 

 

Tervikkujundusega reklaamiga bussi või -trollibussi eksponeerimise hinnad: 

Normaalbuss või -trollibuss  450 eurot/1 kuu 

Liigendbuss või -trollibuss  550 eurot/1 kuu 

 

 Reklaam ühistranspordi sõiduki salongis 

https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=116066&redid=1307521196&f=41


 kleebis formaat A5 (kleebitakse istmete taha) 4    eurot 

 plakat formaat A4 bussis     6    eurot  

 plakat formaat A3 bussis     10  eurot  

 riputatav reklaam käsipuudel                0,60 eurot; minimaalne 

kogus 20 tk sõiduki kohta 

 plakat CAF trammis             25,00  eurot  

(mõõt  1730 mm x 245 mm) 

 plakat Solaris bussis,  raami mõõt 950 mm x 300 mm      22,00  eurot 

Asukoht sõitjate salongis akende kohal.  

Raami on võimalik paigaldada ka plakatit formaadiga  

A4 vertikaalselt või A3  horisontaalselt.   

 plakat Solaris bussis, raami mõõt 400 x 620 mm      20,00 eurot 

     Raami asukoht juhikabiini seinal. 

 Hind sisaldab ühe reklaami eksponeerimist sõiduki salongis üks kuu, paigaldamist 

ja eemaldamist.  

 Eksponeerimishinnale lisandub käibemaks, reklaamimaksu ei kohaldata. 

 Reklaamkleebiste kujunduse ja tootmise korraldab tellija omal kulul. Enne trükki 

andmist tuleb reklaam kooskõlastada TLT-ga. 

 Toodud mõõtudest erinevate kleebisreklaamide puhul lähtutakse 

ruutmeetrihinnast 80 eurot  ühe ruutmeetri kohta kuus.  

 

3.  Trammi ja trollibussi kontaktvõrgu postide rent  

 

     Suunaviidad, kaamerad jms 

 

 

Orienteeruvalt 10-25 eurot kuus 

sõltuvalt teavitusmärgise  suurusest 

ja konstruktsioonist  
 Ettevõtete/asutuste teabevahendite (suunaviidad, reklaamid) asukohad tuleb eelnevalt kooskõlastada välireklaami- ja 

 teabekandjate  andmekogu TERA kaudu: https://www.tallinn.ee/Teenus-Teabevahendite-paigaldamise-taotlus      

     

 4. Maksetingimused ja hinnasoodustused   

 

Maksetingimused ja hinnasoodustused on lepingueelsete läbirääkimiste tulemus, 

sõltudes eksponeerimise perioodist, kampaania mahust ja muudest asjaoludest.  

 
 

https://www.tallinn.ee/Teenus-Teabevahendite-paigaldamise-taotlus

