ETS NORD AS
MÜÜGILEPINGU ÜLDTINGIMUSED

1.

Üldsätted

1.1 ETS NORD AS (edaspidi Müüja) müüb oma kliendi (edaspidi Ostja) poolt esitatud tellimuse alusel Ostjale
ventilatsioonisüsteemide tarvikuid ja -seadmeid (edaspidi: Kaup) vastavalt poolte vahel sõlmitud
müügilepingus (edaspidi Müügileping) sätestatud tingimustele.
1.2 Ostja kinnitab, et on tutvunud eelnevalt informatsiooniga Kauba osas ning on teadlik Kauba koosseisust,
omadustest, nende kasutamise otstarbest, nende müümisest detailidena ning sellest, et Kauba
sihipärane kasutuselevõtt eeldab eelnevalt Kauba komplekteerimist vastavaid eriteadmisi ja -lube
omavate isikute poolt. Ostja kinnitab, et tal ei ole Müüjale mistahes pretensioone seoses eeltoodud
asjaoludega.

2.

Tellimuse esitamine
2.1 Kauba

tellimine
toimub
Ostja
poolt
Müüjale
iseteeninduskeskkonnas, telefoni või e-maili teel.

tellimuse

edastamisega

Müüja

kodulehe

2.2 Kauba tellimisel edastab Ostja Müüjale järgmised andmed:
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5

Tellitava Kauba nimetus ja kogus;
Ostja poolt taotletav tellimuse lähetusaeg
Lähetuse aadress;
Lähetusviis
Ostja nimi ja tellimust tegeva isiku nimi/kontaktandmed.

2.3 Müüjalt tellitud Kaup läheb komplekteerimisele Müüja laos. Kui tellitud Kaupa laos ei ole või tegu on
spetsiaalselt Ostja jaoks valmistatava tootega (edaspidi Eritellimus), saadab Müüja Kauba tarneaja
osas eraldi teate.
2.4 Ostja vastutab Müüja iseteeninduskeskkonnas kasutajate õiguste haldamise eest (s.h. lahkunud töötajate
kasutusõiguste lõpetamine) ning paroolide turvalisuse eest.

3.

Kauba üleandmine
3.1 Kauba üleandmine Ostjale toimub tööpäevadel Müüja lao lahtiolekuaegadel või Ostjaga kokkuleppel vedaja
poolt. Kaup antakse Ostjale üle koos saatelehega.
3.2 Kaup on kättesaadav Ostjale Müüja laost Müüja poolt teatatud tähtajal. Eritellimuste täitmise tähtaeg
lepitakse poolte vahel kokku eraldi.
3.3 Ostja kohustub tellitud Kaubale järgi tulema hiljemalt Müügilepingus sätestatud ajal. Eritellimuse korral
hakkab vastav tähtaeg jooksma Müüja poolt Eritellimuse valmimise teatest. Eeltoodud tähtaja
ületamisel lisandub arvele Kauba ladustamistasu Müügilepingus toodud summas.
3.4 Kauba kvaliteedisertifikaadid ja kasutusjuhendid on saadaval Müüja kodulehel ja Müüja neid eraldi ei
väljasta.
3.5 Ostja on kohustatud Kauba kättesaamisel Kauba ise või oma esindaja kaudu üle vaatama ning teatama
Müüjale mittevastavustest Kauba koguses või kvaliteedis neljateistkümne (14) kalendripäeva
jooksul alates Kauba vastuvõtmisest. Müüja vastab Ostja pretensioonile või tuleb Ostja poolt
määratud asukohta Kaupa üle vaatama neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul arvates Ostja
pretensiooni saamisest. Ostja poolt vastuvõetud Kauba ülevaatamise ning avastatud mittevastavuse
kohta koostavad pooled kahepoolse akti. Juhul, kui Müüja käesolevas punktis sätestatud tähtaja
jooksul Ostja pretensioonile ei vasta või ei tule Kaupa üle vaatama, siis loetakse, et Müüja on Ostja
pretensiooni aktsepteerinud.
3.6 Müüja annab Kauba üle oma laos Ostja poolt volitatud isikule. Müüja nõudmisel saadab Ostja eraldi
volitatud isikute nimekirja ja teavitab koheselt Müüjat selle muutustest. Juhul, kui Müüjal tekib
põhjendatud kahtlusi Ostja esindaja õiguses Kaupa vastu võtta, on Müüjal õigus nõuda täiendavat
volitust tõendavat dokumenti (volikiri või volitus e-maili teel).
3.7 Ostja või tema esindaja kinnitab Kauba kättesaamist saatelehel oma allkirjaga ja loetavalt kirjutatud
nimega. Kauba üleandmisega läheb Kauba juhusliku kahjustumise ja hävimise riisiko üle Ostjale.
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4.

Kauba hind ja tasumise kord
4.1 Müüja poolt müüdava Kauba hind on määratud Müüja kehtiva hinnakirjaga ja poolte vahel kokku lepitud
allahindlustega. Spetsiaalselt Ostja tellimusel valmistatava kauba (eritellimus) hind määratakse
poolte kokkuleppel tellimuse kinnituses.
4.2 Juhul, kui lähetusaadressiks ei ole Müüja ladu, lisandub Kauba hinnale ka tasu Kauba transportimise eest
lähetusaadressile.
4.3 Müüja poolt Lepingu alusel Ostjale antava krediidi maksimaalne summa on sätestatud Müügilepingus. Juhul,
kui Ostja tellimus ületab Lepingus sätestatud maksimaalset krediidi summat ning kui Pooled ei
saavuta eraldi kokkulepet vastava tellimuse tasumise osas, siis on Müüjal õigus jätta tellimus
aktsepteerimata. Krediidilimiidi arvestusse lähevad kõik tasumata arved kui ka täitmisel olevad
tellimused.
4.4 Müüja väljastab Ostjale Kauba eest arve hiljemalt
viie (5) kalendripäeva jooksul Kauba Ostjale
üleandmisest, kuid igal juhul kauba väljastamisega samal kuul vastavalt käibemaksuseadusele. Arve
saadetakse Ostjale emaili teel või e-arvena.
4.5 Ostja tasub Kauba eest Müügilepingus toodud maksetähtaja jooksul Müüja näidatud pangaarvele. Ostja
näitab maksekorraldusel arvel näidatud kohustuslikud andmed (s.h. viitenumber). Panga
ülekandega seotud kulud kannab Ostja.
4.6 Müüjal on õigus keelduda tellimuse aktsepteerimisest või Kauba väljastamisest Ostjale krediidi alusel:
4.6.1

4.6.2
4.6.3

kui Ostja ei ole kokkulepitud tähtaegadel tasunud varasemalt väljastatud Kauba eest või Ostja
võlgneb Müüjale muid tasusid (viivised vms.) kuni vastavate summade täies ulatuses tasumiseni;
või
kui Ostja ei ole täitnud käendusest tulenevaid kohustusi.
Müüja on tühistanud krediidi muul olulisel põhjusel.

4.7 Müüjal on õigus muuta krediidisummat ja maksetingimusi ühepoolselt põhjendatud juhtudel teatades
sellest Ostjale e-maili teel. Muudatus rakendub Müüja määratud ajast ning kehtib ka täitmisel
olevate tellimuste osas.
4.8 Ostja poolt tellitud Kauba omand läheb Müüjalt Ostjale üle pärast Kauba eest täies ulatuses tasumist.

5.

Kauba garantii
5.1 Müüja garanteerib Kauba vastavuse kvaliteedinõuetele Müügilepingus sätestatud tähtaja jooksul alates
Kauba Ostjale üleandmisest (edaspidi: Garantiiaeg).
5.2 Müüja garantii hõlmab üksnes Kaupade kasutamise käigus ilmnenud vigu, mis on tekkinud tulenevalt
tootmisveast või tootmisel kasutatud ebakvaliteetsest materjalist. Müüja ei vastuta ebakvaliteetse
Kauba kasutamisest, paigaldamisest või seadistamisest tulenevate mistahes kahjude eest, kui Ostja
teadis, et tegemist on ebakvaliteetse Kaubaga või oleks pidanud enne Kauba kasutamist kontrolli
käigus avastama, et tegemist on ebakvaliteetse Kaubaga.
5.3 Müüja täpsed garantiitingimused on toodud Müüja kodulehel. Garantiitingimuste muutumisest teatab Müüja
oma kodulehel vähemalt üks (1) kuu ette.
5.4 Juhul, kui Ostja avastab Garantiiaja jooksul Kauba varjatud puuduse või Kauba mittevastavuse Lepingule,
mida ei olnud võimalik avastada Kauba tavalisel ja mõistlikul kontrollil, peab Ostja teatama sellest
Müüjale seitsme (7) kalendripäeva jooksul puuduse avastamise päevast. Vastava kohustuse
mittetäitmisel kaotab Ostja õiguse tugineda Kauba Lepingule mittevastavusele.

6.

Käenduse andmine
6.1 Pooled on kokku leppinud, et Müügilepingust tulenevate Ostja kohustuste täitmise tagamiseks annab Ostja
juhatuse liige ja/või osanik käenduse.
6.2 Käendaja kohustub vastutama Müüja ees täies ulatuses kõigi Müügilepingust tulenevate Ostja kohustuste
täitmise eest. Käendaja vastutuse rahaline maksimumsumma on sätestatud käendajaga sõlmitud
käenduslepingus.
6.3 Juhul, kui Käendaja soovib käenduslepingut lõpetada, on Müüjal õigus käenduslepingu lõppemise
kuupäevast koheselt tühistada ka krediidilimiit, va. juhul, kui Käendaja asemel sõlmib samadel
tingimustel käenduslepingu mõni teine Müüja poolt aktsepteeritud isik.
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7.

Poolte vastutus
7.1 Pool vastutab teise Poole ees oma Lepingust tulenevate kohustustega süüliselt teisele Poolele tekitatud
otsese kahju eest.
7.2 Käesolevast Lepingust tuleneva rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral on Müüjal õigus nõuda
Ostjalt viivist Müügilepingus sätestatud määras tähtajaks tasumata jäänud summalt.
7.3 Juhul, kui Ostja ei võta tellitud Kaupa vastu Müügilepingus sätestatud tähtaja jooksul või kui Ostja soovib
loobuda ühepoolselt õigusliku aluseta tellimuse täitmisest, on Müüjal õigus:
7.3.1

Nõuda Ostjalt ladustamistasu Müügilepingus sätestatud määras tellitud Kauba maksumusest iga
vastuvõtmisega viivitatud päeva eest;

7.3.2

Taganeda vastava Kauba tellimuse täitmisest saates vastava teate e-maili teel Ostjale. Müüjal on
õigus nõuda spetsiaalselt Ostjale

valmistatud Kauba (eritellimus) osas tellimusest taganemisel

Ostjalt seoses Lepingu rikkumisega leppetrahvi, mis on võrdeline 100 % eeltoodud eritellimuse
maksumusega.
7.4 Kui Müüja viivitab kauba üleandmisega, on Ostjal õigus nõuda Müüjalt leppetrahvi Müügilepingus sätestatud
määras hilinenud Kauba maksumusest iga üleandmisega viivitatud päeva eest.
7.5 Ostja poolt mistahes summade tasumisel Müüjale loetakse tasutuks

esmajärjekorras Ostja viivised ja

võlgnevuse väljanõudmise kulud ning seejärel põhivõlg.

8.

Müügilepingu tähtaeg
8.1 Müügileping jõustub allakirjutamise hetkest ja on sõlmitud tähtajatuna.
8.2 Kummalgi Poolel on õigus
kalendripäeva.

Müügileping korraliselt lõpetada teatades sellest teisele Poolele ette 60

8.3 Lepingu lõppemine või ennetähtaegne lõpetamine ei vabasta Pooli oma täitmata kohustusest, mis on
tekkinud Müügilepingu alusel.

9.

Üldtingimuste kehtivus ja muutmise kord

9.1 Müüjal on õigus muuta ühepoolselt Üldtingimusi põhjendatud juhtudel. Müüja teatab Ostjale muutmisest
vähemalt 1 (üks) kuu ette, avaldades sellekohase teate kodulehel või teavitades sellest Ostjat muul
mõistlikul viisil.
9.2 Kui Ostja ei ole nõus üldtingimuste muutmisega, on tal võimalus 1 (ühe) kuu jooksul alates muudatustest
teavitamisest lepinguline suhe üles öelda. Kui Ostja 1 (ühe) kuu jooksul alates tingimuste
muutmisest ei ütle müügilepingut üles, loetakse, et ta on vaikimisega avaldanud tahet vastavate
muudatuste aktsepteerimiseks ning muudetud üldtingimused jõustuvad müügilepingu suhtes täies
ulatuses.
9.3 Müügilepingu ülesütlemise korral täitmisel olevad tellimused täidetakse Poolte vahel lõpuni vastavalt
eelnevalt kehtinud üldtingimustele.

10.

Lõppsätted
10.1

Lepingust tulenevad vaidlused lahendavad Pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel
lahendab vaidluse Harju Maakohus Eesti Vabariigi seaduste alusel.

10.2

Pooled kohustuvad koheselt teatama teineteisele oma andmete muutustest (s.h. kontaktisikud ja
kauba vastuvõtmiseks volitatud isikud), mis võivad mõjutada Lepingu täitmist ning Poolte
omavahelist suhtlemist.

10.3

Pooled kohustuvad mitte avaldama Lepingu sisu kolmandatele isikutele ilma teise Poole kirjaliku
nõusolekuta ega muud Lepingu sõlmimise ja täitmise käigus teatavaks saanud teavet (sh. teise
Poole asjaajamist ja majandustegevust puudutavat teavet), mida võib mõistlikult ja arvestades
Poolte äritegevuses väljakujunenud tavasid ja praktikat pidada konfidentsiaalseks teabeks.
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