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1. LEPINGU ESE 

1.1. Müüja müüb ja Ostja ostab Lepingus ettenähtud tingimustel ja korras Müüja tootevalikus olevat kaupa (edaspidi „Teenust“). 

1.2. Käesoleva Lepingu mõistes on Teenused kõik teenused ja kaubad, mis sisalduvad Müüja kehtivas hinnakirjas. 

2. TEENUSE TELLIMINE 

2.1. Käesoleva Lepingu alusel esitab Ostja Müüjale igakordselt kirjaliku veotellimuse (kui ei ole kokkulepitud teisiti) (edaspidi 
„Tellimus“), millega Ostja tellib ja ostab Müüjalt Teenust käesolevas Lepingus sätestatud tingimustel. 

2.2. Ostja võib esitada kirjaliku Tellimuse, mille on allkirjastanud Ostja volitatud isik või esitada Tellimused e-posti kaudu, kui 
Pooled ei ole kokku leppinud teisiti. Ostja poolt Tellimuste esitamiseks volitatud isikute nimekiri on toodud Lisas 1. 

3. HINNAD 

3.1. Toodete hinnad on märgitud Müüja kehtivas hinnakirjas, mis on kättesaadav Müüja kodulehel.  

3.2. Ostja soovil võib Müüja eraldi kokkuleppe alusel müüa ka teenust, mis ei sisaldu Müüja hinnakirjas. Sellise teenuse hinna 
kehtestab Müüja eraldiseisvalt. 

3.3. Kõiki summasid ja tasusid, mis on Lepinguga ette nähtud, arvutatakse ning tasutakse eurodes. 

3.4. Transpordivahendi tööaja minimaalseks pikkuseks tööpäevadel on 1 tund. Nädalavahetustel ja riiklikel pühadel on 
minimaalseks tööaja pikkuseks 6 tundi ning ostja tasub osutatud teenuse eest 10% kallimat tunnihinda, kui ei ole kokku 
lepitud teisiti. 

 

4. MAKSMISE TINGIMUSED 

4.1. Ostja tasub Teenuse eest ülekandega Müüja Lepingus märgitud arveldusarvele, juhul, kui Poolte vahel puudub teistsugune 
kokkulepe. 

4.2. Ostja kohustub Teenuse eest tasuma Arvel märgitud kuupäevaks. Ostja kohustus tasuda Teenuse eest loetakse täidetuks, 
kui vastav summa on täielikult kantud üle Lepingus märgitud Müüja arveldusarvele. 

4.3. Müüja võib keelduda Teenuse osutamisest Ostjale, kui viimasel on eelnevate Teenuste eest esitatud arved tasumata. 

4.4. Välja arvatud juhul, kui Pooled on kirjalikult kokku leppinud teisiti, kaetakse mistahes Ostja poolt Müüjale tasumisele 
kuuluvatest maksetest esimeses järjekorras lepingu täitmisega ning võlgnevuste sissenõudmisega seotud kõik kulud (sh. 
kohtukulud ja kulud õigusabile), seejärel viivised ja leppetrahvid, seejärel tähtajaks maksmata intressid vastavalt nende 
ajalisele järjekorrale alates varasematest intressidest, seejärel võlgnetavad põhisummad. 

4.5. Ettemaksuga tellimuste puhul on Müüjal  õigus loobuda tellimuse täitmisest juhul, kui Ostja ei ole tasunud ettemaksu 5 (viie) 
tööpäeva jooksul alates ettemaksuarve esitamisest.  

5. VASTUTUS 

5.1. Juhul, kui Ostja on arve tasumisega viivituses, on Müüjal õigus nõuda Ostjalt viivist summas 0,5% (null koma viis protsenti) 
päevas tasumata arve summast. Samuti on Müüjal õigus nõuda Ostjalt maksetähtaega ületanud võlgnevuste 
sissenõudmisega seotud kulude (sh. õigusabikulude) hüvitamist.  

5.2. Juhul, kui Ostja keeldub põhjendamatult tellitud Teenuste vastuvõtmisest, on Müüjal õigus nõuda Ostjalt leppetrahvi 
tasumist, mis vastab 50 % (viiekümnele protsendile) Teenuse väärtusest, mida ta pole vastu võtnud.  

5.3. Juhul, kui Ostja ütleb tellimuse ära vähem kui kaks tundi enne kokkulepitud Teenuse algusaega, on Ostja kohustatud 
kompenseerima 1 h (ühe tunni) tasu tellitud auto hinna alusel. Enne kella 9.00 hommikul toimuva veo tühistamisest peab 
teavitama eelmisel päeval hiljemalt 17.00. 
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5.4. Viivise ja leppetrahvi nõude esitamine ei välista Müüja õigust nõuda kahju hüvitamist viivist ja leppetrahvi ületavas summas. 

5.5. Juhul, kui Teenuse käigus on tekkinud kas Ostjale või Müüjale kahju, tuleb võtta vahetult juures olnud isikutelt kirjalik seletus 
toimunu kohta. Seletuste põhjal otsustavad Müüja ja Ostja või nende volitatud esindajad, kelle katta on tekkinud kahju. 

6. KÄENDUS 

6.1  Käesoleva lepingu raames on ostja poolt Käendajaks määratud isik kohustatud vastutama antud lepingus sätestatud 
punktide Ostja poolse täitmise eest juhul, kui Ostja neid ei täida või täidab mittenõuetekohaselt.  

6.2  Käendaja vastutab käesolevas lepingus tulenevate Ostja kohustuste täitmise eest samas ulatuses kui Ostja. Lisaks 
põhivõlgnevusele vastutab Käendaja muuhulgas ka viiviste, leppetrahvide ja kohustuste rikkumisega tekitatud kahju 
hüvitamise eest. 

6.3   Käendaja vastutab Müüja ees solidaarselt Ostjaga. 

6.4   Käendaja on kohustatud teatama Müüjale käesolevas Käenduslepingus toodud e-posti aadressil 3 (kolme) kalendripäeva 
jooksul alljärgnevatest asjaoludest: 

6.4.1 Kui kohtusse esitatakse avaldus Käendaja pankroti väljakuulutamiseks; 
6.4.2 Käendaja aadressi või arveldusarve muudatustest; 
6.4.3 Täitemenetluse alustamisest Käendaja vara suhtes; 
6.4.4 Käendaja suhtes jõustunud kohtuotsusest, millega tema vastu rahuldatud nõue on suurem kui EUR 1000 (üks 

tuhat); 
6.4.5 muudest asjaoludest, mis võivad mõjutada käesoleva Käenduslepingu täitmist. 

6.5 Käendaja on kohustatud Müüja nõudmisel esitama dokumente, mis tõendavad Käendajal vara ja rahaliste vahendite 
olemasolu. 

6.6 Juhul, kui Ostja ei täida Müügilepingust tulenevaid kohustusi Müüja ees nõuetekohaselt, kohustub Käendaja tasuma 
käendatava summa Müüja nõudel 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul, alates vastava nõude Müüja poolt 
esitamisest. 
 

 

7 MÜÜJA ÕIGUSED 

7.1 Müüjal on õigus ühepoolselt muuta ja/või kehtestada uus hinnakiri Lepingu punktis 4.3. sätestatud alustel ja korras; 

7.2 Juhul, kui Ostja ei tasu varasemalt tellitud Teenuste eest õigeaegselt, või kui Ostja rikub muid Lepingu tingimusi või kui Müüja 
saab teadlikuks asjaoludest, mis vähendavad Ostja maksevõimet, on Müüjal õigus ühepoolselt:  
7.2.1 muuta koheselt käesolevas Lepingus sätestatud maksetingimusi; ja 
7.2.2 muuta koheselt käesolevas Lepingus sätestatud tarnetingimusi; ja 
7.2.3 tühistada veel täitmata Tellimused ja peatada koheselt mistahes Teenused; ja 
7.2.4 koheselt mistahes Ostjale tehtavaid makseid kinni pidada ning nende arvel Müüja nõudeid Ostja vastu 

tasaarvestada. Ostja on kohustatud makseraskuste ilmnemisel Müüjat neist viivitamatult teavitama. 

8 VÄÄRAMATU JÕUD 

8.1 Käesolevas Lepingus ettenähtud võlasuhete mitte täitmist või nende ebasobivat täitmist ei loeta käesoleva Lepingu 
tingimuste rikkumisena, kui see on juhtunud selliste asjaolude tulemusel, mille tekkimist ei ole Pooled Lepingu sõlmimise 
ajal ette näinud ning ei saanud ette näha (vääramatu jõud). Selline takistus võib tekkida juhtumitest nagu sõda, 
loodusõnnetus (sealhulgas, kuid mitte ainult, tugev torm, üleujutus, vms.), plahvatus, tulekahju, masinate hävimine, streik, 
transpordi katkestus, ametivõimude tegevus jne. Arvestades seda, et tellimusi on võimalik esitada ja kinnitada elektroonsete 
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sidevahenditega, mille toimimise tagamine on keeruline, siis Pooled lepivad kokku, et vääramatu jõu asjaoludena võib 
lugeda ka tõsiseid elektroonse online-tellimussüsteemi toimimistõrkeid. 

8.2 Kui üks Pooltest ei saa vääramatu jõu tõttu täita käesolevas Lepingus ettenähtud võlasuhet, siis on tema kohustus 
võimalikult kiiresti kirjalikult sellest teavitada teist Poolt. 

8.3 Kui vääramatu jõu asjaolud on lõppenud, jätkavad Pooled oma võlasuhete täitmist vastavalt käesolevale Lepingule. Juhul, 
kui vääramatu jõu asjaolud kestavad kauem kui 6 kuud, siis mistahes Pool on õigustatud ühepoolselt Lepingut lõpetama, 
teavitades sellest kirjalikult teist Poolt. 

9 TEADETE EDASTAMINE 

9.1 Kõik pakkumused, nõustumused, tellimuse kinnitused, nõuded, teated, arved ja muu oluline informatsioon tuleb edastada 
Pooltele kirjalikult Lisa 1 märgitud e-posti aadressile. 

9.2 Pool vastutab oma ülalnimetatud e-posti aadressi õigsuse ja toimimise eest ning kohustub tagama, et ülaltoodud e-posti 
aadressidele edastatud teated on talle kättesaadavad. 

9.3 E-posti teel edastatud teated loetakse kättesaaduks, kui adressaat on tagastanud kinnituse e-kirja kättesaamise kohta või 
kui on möödunud 1 (üks) tööpäev e-kirja saatmisest. 

9.4 Ülaltoodud andmed loetakse muudetuks, kui muutunud andmete omanik on sellest teistele Pooltele teatanud. Pool 
vastutab ise selle eest, et teiste Poolte käsutuses oleksid aktuaalsed kontaktandmed ja kannab seega ka kontaktandmete 
muutumisest teatamata jätmisega seonduvad negatiivsed tagajärjed. 

10 LEPINGU KEHTIVUS JA LÕPPEMINE 

10.1 Leping jõustub selle allkirjastamise hetkest ning kehtib üks aasta. Juhul, kui ükski Pool (sh Käendaja) ei nõua Lepingu 
lõpetamist hiljemalt 15 päeva enne Lepingu lõppemist, pikeneb Leping (sh Käendus) automaatselt veel üheks aastaks. 
Lepingu pikendamiste arv ei ole piiratud. 

10.2 Lepingu võib lõpetada Poolte kokkuleppel. 

10.3 Pool võib Lepingu korraliselt üles öelda, teavitades teisi Pooli sellest kirjalikult e-posti teel 2 (kaks) kuud ette. 

10.4 Kui Ostja ei täida käesoleva Lepingu tingimusi või rikub neid oluliselt, võib Müüja Lepingu erakorraliselt üles öelda. Olulise 
lepingurikkumisega on tegemist eelkõige juhul kui ostja on põhjuseta vältinud igasugust kontakti Müüjaga 7 (seitse) päeva 

 

11 MUUD SÄTTED 

11.1 Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi võib kolmandatele isikutele üle anda vaid teiste Poolte nõusolekul. 

11.2 Käesolevale Lepingule ning sellest tulenevatele vaidlustele kohaldub Eesti Vabariigi seadusandlus. 

11.3 Kõiki lahkarvamusi, mis on tekkinud seoses käesoleva Lepinguga või mis puudutavad selle kehtivust, lahendatakse 
läbirääkimiste teel. Kui vaidlus ei ole lahendatud läbirääkimiste teel, siis selle läbivaatamine toimub Eesti Vabariigi 
õigusaktides ettenähtud korras Harju Maakohtus. 

11.4 Kui mõni käesoleva Lepingu sätetest kaotab täielikult või osaliselt kehtivuse, siis see ei mõjuta teiste Lepingu sätete kehtivust. 
Sellisel juhul lepivad Pooled kokku kehtetuks muutunud sätete muudatustes, mis majanduslikust ja juriidilisest sisust oleksid 
sarnased kehtetuks muutunud sätetega. 

11.5 Pooled kohustuvad säilitama konfidentsiaalsust kogu käesoleva Lepingu täitmise ajal saadud informatsiooni suhtes ning mitte 
avaldama seda kolmandatele isikutele välja arvatud käesolevas Lepingus või Eesti Vabariigi õigusaktides ettenähtud juhtudel. 

11.6 Käesolev dokument kinnitab Poolte kokkulepet ja omavahelist arusaama käesoleva Lepingu eseme kohta ning ühendab ja 
muudab kõiki eelnevaid kokkuleppeid Lepingu eseme kohta. 

11.7 Leping on koostatud 3 (kolmes) võrdse juriidilise jõuga eksemplaris, millest üks eksemplar jääb Müüjale ja üks Ostjale. 

12 LISAD 
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12.1 Käesoleva Lepingu sõlmimise hetkel on Lepingu lahutamatuks osaks järgmised lisad: 

Lisa 1 – Poolte andmetega tabel teabe edastamiseks 

Lisa 2 - Ostja poolt Tellimuste esitamiseks volitatud isikute nimekiri.  
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Lisa nr.1  

POOLTE ANDMETEGA TABEL TEABE EDASTAMISEKS 

Kõik pakkumused, nõustumused, tellimuse kinnitused, nõuded, teated, arved ja muu oluline informatsioon tuleb edastada 
Pooltele kirjalikult märgitud e-posti aadressile: 

 

 Müüja: Ostja: Käendaja: 

e-post taavi@arulaveod.ee    

 

Lisa nr. 2 

TEENUSTE TELLIMISEKS VOLITATUD ISIKUTE NIMEKIRI 

1. Ostja nimel Tellimusi esitada ja Tooteid vastu võtta võivad järgmised isikud:  

Nr. Ees-, perekonnanimi Amet Telefoni nr. E-post 

1. . . . . 

2. . . . . 

3. . . . . 

4. . . . . 

5. . . . . 

6. . . . . 

7. . . . . 

8. . . . . 

9. . . . . 

10. . . . . 

2. Muudatustest eelpool toodud nimekirjas peab Ostja viivitamatult e-posti teel Müüjat teavitama. 
 

 


