MÜÜGILEPINGU ÜLDTINGIMUSED

1.

KOHALDAMISALA

Kui pooled pole kokku leppinud teisiti, kohalduvad üldised müügitingimused kauplejate vahel
tehtavatele tehingutele riigisisesel turul.
2.

MÜÜGITEHINGU SÕLMIMINE

2.1.

Pakkumus

Müüja pakkumus kehtib kuni pakkumuses sätestatud tähtaja möödumiseni. Kui kehtivusaega ei ole
sätestatud, kehtib pakkumus kolmkümmend (30) päeva pakkumuse kuupäevast.
Pakkumus, sellega seotud pildid, skeemid, arvutused ja muud dokumendid ning nendega seotud
õigused jäävad müüja omandisse. Pakkumuse saaja ei tohi selliseid dokumente kasutada müüja
kahjuks, avaldada nendega seotud teavet kolmandatele isikutele ega kasutada pakkumuses olevaid
kohandatud tehnilisi lahendusi.
Kui pole öeldud teisiti, põhineb pakkumuses toodud hind pakkumuse kuupäeva seisuga kehtivatel
valuutakurssidel.
Kauplemisel, kui kaup toimetatakse otse ostjale muust kohast kui müüja laost, jätab müüja endale
õiguse korrigeerida pakkumuses toodud hinda või muid tingimusi vastavalt tarnija hinnas või
tingimustes tehtud muudatustele.
Pakkumushind põhineb pakkumusettepanekul või muudel ostja esitatud dokumentidel ja kogustel.
Kui tegelik pakkumus ei vasta toodud teabele ja kogustele, on müüjal õigus korrigeerida tarnet või
hinda vastavalt lõplikule teabele.
Ostja vastutab kauba sihtotstarve kohta müüjale antud teabe tõesuse eest.
2.2.

Müügileping

Pakkumusele põhinevas müügitehingus loetakse müügileping sõlmituks, kui ostja teavitab müüjat
pakkumuse vastuvõtmisest. Muudel juhtudel loetakse müügitehing sõlmituks, kui müüja on tellimuse
kinnitanud või kauba tarninud või kui pooled on sõlminud müügikokkuleppe.
Juhul kui ostja tellimus erineb müüja pakkumusest, loetakse, et müügileping sõlmiti pakkumuse
tingimustel, kui müüja pole kirjalikult teisiti kinnitanud.
Iga ostja kinnitus müüjale peab olema vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (näiteks
e-post, faks, jms).
Ostja on kohustatud kontrollima tellimuse kinnituse õigsust.
3.

MÜÜJA KOHUSTUSED

3.1.

Tarneaeg

Kui ei ole kokku lepitud teisiti, algab tarneaeg alates kuupäevast, mis on alltoodud loetelu seast
hiliseim:
a)

müügilepingu sõlmimise kuupäevast;

b)
kuupäevast, millal müüja saab ametiasutuste heakskiidu, kui selline heakskiit on müügi jaoks
nõutav;
c)

igasuguse kokkulepitud tagatise või ettemaksu tegemise kuupäevast;

d)

ostja poolt tarneks vajaliku teabe esitamise kuupäevast.

3.2.

Tarnetingimused

Kui ei ole kokku lepitud teisiti, vastab tarne Incotermsi tingimustele. Kui tarneklauslis ei ole kokku
lepitud teisiti, võetakse kaup vastu müüja laos kokkulepitud ajal või mõistliku aja jooksul, kui kindlat
aega ei ole ette nähtud. Töötlemis- ja pakendamiskulude osas lepitakse eraldi kokku.

3.3.

Riskivastutus

Kui ei ole sätestatud teisiti, läheb kauba riskivastutus ostjale üle, kui kaup on vastavalt müügilepingule
ostjale või sõltumatule vedajale tarneks üle antud.
Kui kaupa ei tarnita kokkulepitud ajaks ostja süül või muul põhjusel, mille eest vastutab ostja, võtab
ostja kauba riskivastutuse endale siis, kui müüja on täitnud kohustuse võimaldada üleandmine
vastavalt müügilepingu tingimustele.
3.4.

Garantii

Kui ei ole kokku lepitud teisiti, kehtib kaubale tootja garantii.
3.5.

Kauba omadused

Müüja vastutab kauba kvaliteedi ja muude omaduste eest ainult ulatuses, mille müüja on
müügilepingus olevas teabes selgelt välja toonud.
3.6.

Viivitus

Kohe, kui müüja on saanud teada viivitusest, peab ta sellest teavitama ostjat, andes teada viivituse
põhjuse ning uue kuupäeva, millal tarnet võib oodata. Kui tootja või isik, kellelt müüja kaupa soetab, ei
täida kokkulepet, mille tõttu tarne müüjale hilineb, ei ole müüja kohustatud ostjale hüvitama mis tahes
kahju, mida hilinemine põhjustab.
Isegi kui kaupa ei tarnita või tarnitakse liiga hilja ostjast mittetulenevatel põhjustel või muude
asjaolude tõttu, mille eest ostja ei vastuta, ei ole ostjal õigust nõuda tarnet, kui asjaolude muutus on
oluliselt muutnud algselt kokku lepitud lepingukohustuste vahelisi seoseid.
3.7.

Kaudne kahju

Müüja ei ole kohustatud hüvitama kaudset kahju nagu tootmiskadu, saamatu jäänud tulu või muud
kaudset majanduslikku kahju, mida ostja on kandnud seoses kauba puuduste, viivituse või puuduliku
tarnega.
Kui ei ole kirjalikult teisiti kokku lepitud, ei ole müüja kohustatud hüvitama ostjale mingeid muid
viivitusega tekitatud kahjusid.
4.

OSTJA KOHUSTUSED

4.1.

Ostuhind

Ostuhind on poolte vahel kokkulepitud hind. Sellele vaatamata on müüjal õigus ostuhinda
korrigeerida kooskõlas müügi üldtingimuste punktiga 4.3. Kui hinnas ei ole teisiti kokku lepitud, on
ostuhind müüja taotletud mõistlik hind.
4.2.

Maksetingimused

Ostja on kohustatud tegema makse vastavalt kokkulepitud maksetingimustele. Kui ei ole kokku lepitud
teisiti, on maksetingimused määratud müüja üldiste maksetingimustega. Tarnimisel laost algab
maksetähtaeg alates arve kuupäevast ning tarnimisel tehasest alates tarnekuupäevast.
Kui ostuhinda ei maksta tähtaegselt müüjast mittetulenevatel põhjustel, on müüjal õigus edasised
tarned edasi lükata kuni maksmisele kuuluvad arved on tasutud või on antud vastuvõetav tagatis.
Müüjal on samuti õigus tarnest keelduda, kui ostja on andnud teada või on muidu ilmne, et ostja
makstav tasu hilineb oluliselt. Ostjal ei ole õigust nõuda selliste viivituste eest hüvitist.
4.3.

Ostuhinna korrigeerimine

Müüja jätab endale õiguse korrigeerida ostuhinda, kui valuutakursid, impordimaksud või muud
tarnijast sõltumatud kulud, maksud või muud avalik-õiguslikud tasud muutuvad enne, kui ostja makse
teeb.
Juhul kui valuutakursid ostuhinda mõjutavad, on müüjal õigus korrigeerida eurodes vääringustatud
hinda proportsionaalselt valuutakursside muutusele hinna selle osa suhtes, mida müüja ei ole kätte
saanud, vähemalt üks tööpäev enne muutuse toimumist. Antud kontekstis tähendab tööpäev päeva,
millal Eesti pangad välisvaluutat müüvad.

Valuutakursi muutumise korral tuleb eespool kirjeldatud valuutakurssi, mis kehtib maksetähtpäeval,
võrrelda pakkumuse kuupäeval kehtinud valuutakursiga. Kui pooled on leppinud kokku teise
valuutakursi kohaldamises pärast pakkumuskuupäeva, tuleb seda kasutada pakkumuskuupäeval
kehtinud valuutakursi asemel.
Kui valuutakurss muutub pärast arve maksmise tähtpäeva ning ostuhind ei ole täielikult tasutud,
määratakse miinimumhind eurodes vastavalt maksetähtpäeval kehtinud valuutakursile.
4.4.

Viivistrahv

Kui maksega viivitatakse, tasutakse hüvitist viivitatud aja eest alates maksetähtpäevast vastavalt
müüja mis tahes ajal määratud intressimäärale. Müüjal on samuti õigus nõuda mõistlike
sissenõudmiskulude tasumist.
4.5.

Tarne hilinemine ostja tõttu

Kui müüja peab tarne ostjast tulenevalt edasi lükkama, on müüjal õigus väljastada kauba eest arve
vastavalt algsele tarnetähtpäevale ning tal on samuti õigus hüvitisele viivitatud aja eest vastavalt
punktile 4.4. Müüjal on samuti õigus hüvitisele muude kulude eest, nagu valuutakursist tulenev kahju,
säilitamiskulud ning igasugune kahju seoses kauba kasutusaja lõppemisega.
4.6.

Tagatis

Kui lepitakse kokku tagatise andmises, tuleb see anda enne kaubatarne algust. Ka pärast seda on
müüjal õigus nõuda ostuhinna maksmisele tagatise andmist, kui on tõsine põhjus eeldada, et ostja ei
maksa ostuhinda osaliselt või tervenisti.
Müüjal on õigus edasised tarned edasi lükata kuni maksmisele kuuluvad arved on tasutud või on antud
vastuvõetav tagatis. Müüjal on samuti õigus tarnega viivitada, kui ostuhinna võlgnevus ei ole tasutud.
Ostjal ei ole õigust selliste viivituste eest hüvitist nõuda.
4.7.

Kaebused ja mittevastavuste kõrvaldamine

Kui tarne on osaliselt mittevastav, peab ostja sellest müüjat kirjalikult teavitama viivitamatult, kuid
mitte hiljem kui kaheksa (8) tööpäeva tarnekuupäevast. Müüjal on esmalt õigus mittevastavus
kõrvaldada või tarnida uus kaup. Ostjal ei ole õigus nõuda uut tarnet, kui asjaolude muutus on oluliselt
muutnud algselt kokku lepitud lepingukohustuste vahelisi seoseid.
Tooted, mis ei ole meie kataloogikaup ja/või on mujalt tellitud- võtakse tagasi, kui kaup ei ole rikutud
ega kasutatud 50% allhindlusega, 14. päeva jooksul alates arve esitamise päevast.
Ostja kohustub kauba kättesaamisel kontrollima tarne õigsust ning üleantud toodete kvaliteeti.
4.8.

Dokumendid, näidised jne

Ostja on kohustatud esitama õigeaegselt näidised, spetsifikatsioonid jms, nii, et müüja saab
mõistlike kuludega täita ostja nõuded seoses müügiartikli eriomadustega.
LEPINGU LÕPETAMINE
5.1.

Ostja õigus leping lõpetada

Ostjal on õigus leping lõpetada, kui müüja tarne erineb sisuliselt kokkulepitust ning mittevastavust ei
kõrvaldata vaatamata ostja kirjalikele märkustele või uut lepingule vastavat kaupa ei tarnita mõistliku
aja jooksul või hilineb tarne müüja tõttu sellises ulatuses, mis tekitab ostjale ebamõistlikul määral tüli.
Kui lepingu esemeks olev kaup on eraldi ostjale valmistatud või soetatud vastavalt ostja soovidele ja
juhistele ning müüja ei saa ilma olulise kahjuta kaupa muuks otstarbeks kasutada, võib ostja müüja
põhjustatud viivituse tõttu lepingu lõpetada ainult juhul, kui sellise viivituse tõttu ei saaks ostja
sisuliselt saavutada lepingu eesmärki.
5.2.

Müüja õigus leping lõpetada

Kui ostja ei tasu kokkulepitud aja jooksul maksmisele kuuluvat summat müüjast mittetulenevatel
põhjustel, on müüjal õigus lõpetada leping või lepingu osa, mis on seotud ostja veel saamata kaubaga,
kui makseviivitus on märkimisväärne. Müüjal on samuti õigus leping lõpetada, kui ostja on andnud
teada või on muidu ilmne, et ostja makstav tasu hilineb oluliselt.
Lisaks on müüjal õigus leping lõpetada, kui ostja ei panusta lepingu täitmisesse vastavalt kokkulepitule
või muul mõistlikult oodataval viisil ning müüja määratud tähtaja jooksul.

Müüjal on samuti õigus leping lõpetada ilma igasuguse ostja ees võetud hüvitamiskohustuseta, kui
kauba importimine muutub Eestile siduva rahvusvahelise lepingu või Eesti ametiasutuse kehtestatud
muu olulise piirangu või õigusakti või toimingu (sealhulgas, kuid mitte ainult impordikvootide
ja -piirangute ning suurenenud tollimaksude) tõttu võimatuks, ebapraktiliseks või oluliselt kallimaks
kui müüja algselt arvas.
5.3.

Vääramatu jõud

Müüja ei ole kohustatud lepingut täitma, kui kauba või selle osa tarnimist takistab looduslik tõke,
tulekahju, mehaaniline avarii või sarnane tõrge, streik, töösulg, sõda, mobilisatsioon, impordi- või
ekspordikeeld, transpordi puudumine, tootmise katkestamine, liiklushäire või sarnane takistus, mis ei
ole müüja kontrolli all. Müüja ei ole samuti kohustatud lepingut täitma, kui see nõuab müüjalt selliseid
tegevusi, mis oleks võrreldes müüja saadava kasuga ebamõistlikud.
Müüja ei ole kohustatud ostjale hüvitama mis tahes kahju, mis tuleneb lepingu mittetäitmisest ning
müüja võib samuti lepingu lõpetada.
6.

KINDLUSTUS

Pooled vastutavad kauba kindlustamise eest kooskõlas kokkulepitud tarnetingimustes sätestatud
jagatud vastutusele. Muule kindlustusele kohaldatakse eraldi kokkulepet.
7.

VASTUTUS KAUBAST TULENEVA KAHJU EEST

Müüja ei vastuta kahju eest, mis tuleneb sellest, et ostja ühendas kauba või kasutas kaupa muul viisil,
mis ei vasta kauba sihtotstarbele ega kahju eest, mis on tekkinud ostja määratletud materjalide või
tootekujunduse või ostja määratud töö- või tootmisprotsessi tõttu.
Müüja vastutus otsese kahju eest on piiritletud ostja makstud ostuhinnaga.
Ostja hüvitab müüjale kahju ja kaitseb teda kahju eest ulatuses, milles müüja vastutab kolmanda isiku
ees kahju ja kahjumi eest, kuid mille eest ta ostja ees vastavalt alltoodud alapunktidele a) ja b) ei
vastuta.
Kui kaup on ostja valduses, ei vastuta müüja:
a)

vallas- või kinnisvarale tekkinud kahju eest või sellise kahju tagajärgede eest;

b)

ostja valmistatud toodete või ostja valmistatud toodet sisaldavate toodete kahjustumise eest.

Piiratud vastutus ei kohaldu müüja raske hooletuse korral.
Kui kolmas isik esitab kas ostjale või müüjale nõude siin kirjeldatud kahju eest, peab nõude saanud
pool sellest teist poolt viivitamatult teavitama.
8.

OMANDIÕIGUSE ÜLEMINEK

Kui ei ole kokku lepitud teisiti, läheb kauba omandiõigus üle ostjale, kui ostuhind on müüjale täielikult
tasutud.
9.

TEATED

Saatja vastutab teisele poolele saadetud teadete kättetoimetamise eest.
10.

KAALU MÄÄRATLEMINE

Olenevalt tootest ja tarnekogusest võib tarnekaalu arvutada brutokaalule, netokaalule või teoreetilisele
kaalule tuginedes. Teoreetilist kaalu arvutades kasutatakse nominaalmõõtmeid ja terase puhul
tihedust 8 kg/dm3 ja muude metallide puhul nende ametlikku tihedust. Tarnitud ja tellitud kaalu
vaheline lubatud erinevus on +/-10%.
11.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Müüja ja ostja vaheliste lepingust tulenevate vaidluste lahendamisel tehakse kõik võimalik, et need
lahendada peamiselt pooltevaheliste läbirääkimiste teel. Kui ei ole kokku lepitud teisiti, lahendatakse
vaidlused Harju Maakohtus, tuginedes Eesti õigusele. Müüjal on sellegipoolest õigus igal ajal lepingu
alusel maksmisele kuuluvaid võlgu sisse nõuda ostja alalises asukohas madalama astme kohtus.

