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1. LEPINGU OBJEKT 

1.1 Käesolevad üldtingimused (edaspidi Leping) 

reguleerivad ostutellimus(t)es (edaspidi Ostutellimus) 

ja selle kinnituses märgitud Müüja poolt Ostjale asjade 

(edaspidi Asjad) valmistamist ja/või müümist, 

üleandmist ning tasumise tingimusi ja korda. 

1.2 Lepingu aluseks on kinnitatud Ostutellimus, milles 

lepitakse kokku Asjade koguses, veos, hinnas, tasumise 

korras ja üleandmises.   

1.3 Müüja kohustub kinnitama Ostutellimuse viivitamatult 

selle kättesaamisel. Müüja teavitab Ostjat 

Ostutellimuse täitmise võimatusest Ostutellimuses 

märgitud aja jooksul. Vastasel juhul loetakse 

Ostutellimus Müüja poolt aktsepteerituks. 

1.4 Müüja on kohustatud selgitama välja Asjade 

kasutusotstarbe ning tagama, et Asjad vastaks selleks 

otstarbeks vajalikele kvaliteedinõuetele. Müüja 

kasutab seejuures Asjade valmistamisel parimaid 

tehnoloogilisi ja konstruktsioonilisi lahendusi ja tagades 

Asjade vastupidavuse ja kvaliteedi Ostja soovitud 

sihtotstarbele. 

2 HIND JA ARVELDUSED 

2.1 Lepingu hinnaks on Ostutellimuses näidatud Asjade, 

samuti veo hindade summa (edaspidi Ostuhind), 

millele lisandub käibemaks. Müüja annab Ostjale 

vähemalt 30 (kolmekümne) päevase maksetähtajaga 

arve üle Asjade üleandmisel. 

2.2 Kui Ostja ostab Müüjalt regulaarselt Asju ning Müüja on 

esitanud Ostjale hinnakirja, ei ole Müüjal õigust 

hinnakirjas toodud hindu tõsta 1 (ühe) kalendriaasta 

jooksul alates hinnakirja esitamise. 

2.3 Kui Müüja võimaldab Ostjal osta Asju ettemaksuta 

viimases seda kajastavas Ostutellimuses näidatud 

ulatuses (edaspidi Krediidilimiit), siis ei ole Müüjal 

õigust ühepoolselt muuta Krediidilimiiti, väljaarvatud 

juhul, kui Ostja on olnud viivituses arvete tasumisega 

enam kui 3 (kolmel) järjestikkusel korral. 

2.4 Kui Ostjal on kaebus arve kohta, esitab Ostja enda 

põhjendatud kaebuse maksetähtaja jooksul ning tasub 

arve vaidlustamata osas.  

2.5 Maksete tegemisel Müüjale loetakse kõigepealt 

tasutuks Ostuhind, seejärel viivis ja leppetrahv. 

3 ÜLEANDMINE JA OMANDIÕIGUS 

3.1 Müüja kohustub Asjade Ostjale üle andma 

Ostutellimuses kokku lepitud tähtajal ja kohas. Asjade 

üleandmisel vormistavad pooled Asjade üleandmise-

vastuvõtmise akti.  

3.2 Asjade omandiõigus ning juhusliku hävimise ja 

kahjustamise riisiko läheb Müüjalt Ostjale üle Asjade 

Ostjale üleandmisega. 

3.3 Asjade üleandmisel kohustub Ostja 14 

(neljateistkümne) tööpäeva jooksul Asjade lepingule 

vastavuse üle vaatama ning Asjade mittevastavuse 

korral teavitama sellest Müüjat, kui Ostutellimuses ei 

ole kokku lepitud muud tähtaega. Ostjal on õigus 

esitada pretensioone Asjade puuduste suhtes Müüja 

antud garantiitähtaja piires ka pärast Asjade valduse 

ülevõtmist. 

3.4 Mittevastavusest teatamisel kirjeldab Ostja 

mittevastavust piisava täpsusega. Teatamine vabastab 

Ostja proportsionaalselt üleantud Asjade eest tasumise 

kohustusest, kui pooled ei lepi kokku teisiti.  

4 POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

4.1 Kui Asjad antakse üle mujal, kui Ostja asukohas, on 

Müüja kohustatud tegema üleandmise kohas 

ettevalmistused, Asjade häireteta üleandmiseks Ostjale 

Lepingus sätestatud tähtpäeval. 

4.2 Müüja ja Ostja teatavad üksteisele Lepingu kehtivuse 

ajal enda maksejõuetuse, algatatavast 

pankrotimenetlusest, likvideerimisest 3 (kolme) päeva 

jooksul pärast sellisest ohu tekkimisest. 

4.3 Kui Müüja viivitab mistahes kohustuse täitmisega, s.h. 

Asjade üleandmisega, on Ostjal õigus keelduda 

mistahes enda kohustuse täitmisest, s.h. seoses teise 

Ostutellimustega kuni Müüja kohustuste täitmiseni või 

piisava tagatise andmiseni.  

5 MÜÜGIGARANTII 

5.1 Müüja annab Asjadele  Ostutellimuses näidatud ajaks 

garantii. Garantii hõlmab Asjade valmistamise ja 

materjalidefekte, väliskeskkonna tavapärastest 

muutustest (niiskus, kuumus, ülepinge, vibratsioon) 

ning ebapiisavast pakendamisest tulenevaid vigastusi, 

deformatsioone, mis tekkisid Asjadele tavapärase 

transportimise ja ladustamise tulemusena. 

5.2 Lepingu punktis 5.1 sätestatud garantiiaja jooksul 

kohustub Müüja puudustega Asjad parandama, 

asendama või alandama hinda, millise heastamisviisi 

valiku õigus on Ostjal.  

5.3 Müüja kõrvaldab garantiiga hõlmatud puudused 20 

(kahekümne) tööpäeva jooksul puuduse kohta teate 

saamisest. Kui Müüja, jätab täitmata oma Lepingust 

tulenevad garantiikohustused, siis on Ostjal õigus 

parandada Asjadel esinenud puudus Müüja kulul. 
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6 VASTUTUS 

6.1 Müüja vastutab mistahes kulude või kahju eest, mis on 

tekkinud Ostjal seoses Müüja poolt Kauba üleandmisega 

viivitamisega, Asjade puuduste ja nende 

kõrvaldamisega, sh võimalikud kolmandate isikute 

nõuded Ostja vastu. 

6.2 Kui Müüja ei anna Asju  ettenähtud tähtajal ja/või 

kohas üle, on Ostjal õigus esitada Müüjale leppetrahvi 

nõue 4 (nelja) kuu jooksul.  

Ostjal on õigus ühekordsele leppetrahvile 20% 

Ostuhinnast ning 0,15 % Ostuhinnast iga üleandmisega 

viivitatud päeva eest. 

6.3 Kui Ostja ei tasu Lepingus nimetatud tasu tähtaegselt, 

kohustub Ostja maksma Müüjale viivist 0,15 % tasumata 

summalt iga maksmisega viivitatud päeva eest. 

6.4 Pooled ei vastuta Lepingu mittekohase täitmise eest, 

kui see  on tingitud vääramatu jõu asjaoludest. 

Vääramatu jõuna ei käsitle Pooled muuhulgas ekspordi- 

ja impordipiiranguid, üleandmise hilinemist Müüja 

tarnija viivituse tõttu või mistahes Lepingu täitmise 

takistusi, mis tulenevad Müüja või tema partnerite 

suhete korraldusest (s.h. tööjõu, materjali ja 

finantsvahendite puudust, seadmete purunemist). 

7 LEPINGU KEHTIVUS 

7.1 Leping kehtib alates selle avaldamisest Ostja 

veebilehel kõigi Ostutellimuste suhtes. Leping kehtib 

kuni kõigi Lepingust ja Ostutellimustest tulenevate 

kohustuste nõuetekohase täitmiseni.  

7.2 Ostutellimuse võib kumbki pool üles öelda, teatades 

sellest teisele poolele vähemalt 2  kalendrikuud ette. 

7.3 Ostjal on õigus Ostutellimus tühistada Ostutellimuses 

näidatud tähtaja jooksul ilma, et sellega tekiks Müüjale 

mistahes nõudeõigust Ostja vastu.  

7.4 Ostja võib Ostutellimusest taganeda ning nõuda Asjade 

tagasivõtmist ja Ostuhinna tagastamist, kui tegemist on 

puudusega, mida ei saa või ei ole otstarbekas 

parandada ning ka Asjade asendamine uue Asjadega ei 

annaks tulemusi, mis võimaldaks Asjade sihipäraselt 

kasutada, s.h. õigeaegset edasimüüki.  

8 MUUD TINGIMUSED 

8.1 Lepingupool kohustub viivitamatult teavitama teist 

lepingupoolt enda andmete muutumisest. Selliste 

andmete muutumisest teatamatajätmine on selle poole 

riisiko.  

8.2 Pooltevahelised Lepinguga seotud teated peavad olema 

esitatud vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas 

vormis (e-post, faks) Poole volitatud isikule, välja 

arvatud juhtudel, kui Lepingus on ette nähtud teate 

kirjalik vorm. Kõik tahteavaldused loetakse 

kättesaaduks alljärgnevalt: 

8.2.1   saatmisel tähitud postiga või kulleriga – 

kättetoimetamisest või kui postitamisest on möödunud 

5 päeva; 

8.2.2   saatmisel faksiga – teelesaatmise hetkest, tingimusel, 

et faks on loetaval kujul kätte saadud; 

8.2.3  saatmisel elektronpostiga – e-kirja teelesaatmise 

hetkest tingimusel, et e-kirja saatjale ei ole saabunud 

teadet e-kirja saatmise ebaõnnestumise kohta. 

8.2.4  Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse poolte 

kokkuleppel. Kui kokkulepet ei saavutata, siis 

lahendatakse vaidlused kohalduvate Eesti Vabariigi 

õigusaktide alusel Harju Maakohtus 

 

 

 

 

 

 


