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OÜ TARMETEC MÜÜGILEPINGU ÜLDTINGIMUSED 
 
1. Mõisted 
 
1.1. Tellimus – Ostja taotlus Müüja poolt tarnitavate toodete tellimiseks, milles    

on näidatud konkreetsed tellitavad tooted, nende kogused, soovitud tarneaeg ja 

muud oluliseks peetavad tingimused. 

1.2. Aktsept – Müüja poolne Tellimuse kirjalik kinnitus, milles väljendub 

nõustumus sõlmida Leping. Aktsepti andmisega loetakse Leping sõlmituks ja 

Tellimus täitmisele võetuks. 

1.3. Leping – Tellimuse esitamise ja Aktsepti andmisega sõlmitud Toodete 

müügileping. Käesolevad müügitehingu üldtingimused on Müüja ja Ostja vahel 

sõlmitava Lepingu lahutamatuks lisaks. 

1.4.  Müüja - OÜ Tarmetec 
1.5. Tooted – Tellimuses näidatud ning Müüja poolt toodetavad kaubad, mis on 

Lepingu esemeks vastavalt Ostja esitatud Tellimusele ja Müüja antud Aktseptile. 

 
2. Lepingu sõlmimine 
 

2.1. Leping loetakse sõlmituks Ostja poolse Tellimuse esitamisega ja Müüja poolt 

Ostja kirjaliku teavitamisega, et ta võtab Tellimuse täitmisele (Aktsepti andmine). 

Ühelgi juhul ega ühegi tingimuse ega kokkuleppe osas ei loeta Müüja vaikimist või 

tegevusetust Aktseptiks või mõne konkreetse tingimuse või kokkuleppega 

nõustumiseks. 
2.2. Tellimusega võrreldes ebaolulisi muudatusi sisaldav Aktsept loetakse 

Aktseptiks, kui Ostja Aktsepti saamisel ei teata 2 (kahe) tööpäeva jooksul, et ta ei 

ole muudatustega nõus. Sel juhul on Lepingu sisuks Tellimuse tingimused koos 

Aktseptis sisalduvate muudatustega. Ebaoluliseks muudatuseks loetakse Toote 

tarnimise tähtaja pikendamist. 

2.3. Ostja peab viivitamatult teatama, kui Aktsept ei vasta Ostja tegelikule tahtele 

või Aktseptis viidatud isik ei ole volitatud Ostja nimel Tellimust esitama. 

2.4. Tellimuse esitamisel Müüja tegevuskohas allkirjastatakse Ostja poolt Aktsept 

ja sellega loetakse Leping sõlmituks. 

2.5. Ostja on esitatud Tellimusega seotud 30 järjestikust kalendripäeva alates 
Tellimuse ja kõikide Tellimuse kontrollimiseks vajalike dokumentide jõudmisest 

Müüjani. Ostjal ei ole õigust selle tähtaja jooksul Tellimust muuta või seda tagasi 

võtta. Peale Tellimusele Aktsepti andmist ja Lepingu sõlmimist, juhinduvad pooled 

edasiselt juba Lepingust. 

2.6. Juhul, kui Ostja on teatanud oma esindaja(d), kellel on õigus Ostja nimel 

Tellimusi esitada, siis kehtivad selle isiku volitused Müüja ees seni, kuni Ostja ei 

ole teatanud volituste lõppemisest. Kui Müüja on Ostja esindajale kirjaliku 

kokkuleppe alusel üle andnud paroolid, mis võimaldavad Tellimuste esitamist 

interneti keskkonnas, siis kehtivad need seni, kuni Ostja ei ole teatanud vastavate 

volituste lõppemisest. 

2.7. Müüjal on õigus ühepoolselt muuta mistahes ajal ja mistahes põhjusel oma 

Toodete valikut, s.h lõpetada mõne Toote tootmine, muuta Toote pakendit või 

lõpetada Toote pakendamine mõnda pakendisse. Kui Müüja kasutab eelmises 

lauses nimetatud õigust Tellimuse suhtes, mille alusel on Ostjaga Leping juba 
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sõlmitud, kohustub ta sellest Ostjat viivitamatult teavitama. Kui Müüja poolt 

eelmises lauses viidatud õiguse kasutamine tuleneb objektiivsest takistusest, ei 

kuulu Ostjale mistahes kahjud hüvitamisele; muudel juhtudel kuuluvad 

hüvitamisele vaid otsene ja tõendatud varaline kahju. 
 

3. Toodete kvaliteet  
 

3.1. Toodete kvaliteet peab tagama Toodete kasutatavuse vastavalt nende 

tavapärasele sihtotstarbele või eraldi kokkulepitud tingimustele, mis on üheselt: 

3.1.1. määratud müüja poolt kehtestatud toodete garantiitigimustega autode 

lisavarustustoodetele; 

3.1.2. määratud kaupade tellimisel Ostja poolt esitatud ja Müüja poolt 

tunnustatud jooniste jm dokumentidega; 

3.1.3. lepitud poolte vahel eraldi kokku 
3.2. Ostjal on õigus kontrollida Ostjale üleantud Toote vastavust ültingimuste 

punktis 3.1 sätestatud kvaliteedinõuetele või eraldi kokkulepitud tingimustele. 

3.3. Ostja on kohustatud ise kontrollima Toote vastavust Ostja  asukohamaal 

kehtivatele õigusaktidele ja muudele tehnilistele nõuetele. Vastavuse eest kannab 

täielikku vastutust Ostja. 

     

4. Toodete hind ja tasumise tingimused 
 

4.1. Tooteid müüakse kehtiva Müüja hinnakirja või Müüja poolt Ostja esitatud 

Tellimusele vastavalt koostatud hinnapakkumise alusel vastavalt hinnakirjas või 
hinnapakkumises näidatud vääringus. Kui eraldi hinnapakkumist ei ole koostatud, 

kohaldatakse Müüja hinnakirjas toodud hindu. Hinnakirjas toodud hindadele 

lisandub seadusega kehtestatud juhtudel käibemaks. 

4.2. Müüjal on õigus teha hinnakirjas muudatusi sellest Ostjale eelnevalt ette 

teatamata. Kui Müüja muudab hindasid pärast Ostjalt Tellimuse saamist ja enne 

Tellimuse aktseptimist, loetakse leping sõlmituks uute hindadega juhul, kui Müüja 

uute hindade kehtestamisest Ostjat Aktseptis teavitab ning Ostja ei teata vastavalt 

Lepingu p 2.2 oma mittenõustumisest uute hindadega.   

4.3. Kõik hinnad kehtivad alates Toodete saatmiskohast. Pakke-, laadimis-, 

transpordi-, kindlustuse-, tolli- ja muud Toodete hinnale lisanduvad kulud 
kuuluvad eraldi Ostja poolt tasumisele koos Toodete eest tasumisega, kui pooled 

ei ole Lepingus kokku lepitud teisiti. 

4.4. Toodete ja Toodete hinnale lisanduvate kulude eest esitab Müüja Ostjale 

arve. Müüja poolt esitatud arve tuleb tasuda hinnapakkumises sätestatud 

tähtajaks ja tingimustel või selle puudumisel neljateistkümne (14) päeva jooksul 

arvates arve väljastamisest. Pooled võivad Lepinguga kokku leppinud muudes 

tasumise tähtaegades ja tingimustes. Müüjal on õigus omal äranägemisel nõuda 

Toodete ja Toodete hinnale lisanduvate kulude eest tasumist enne Toodete 

üleandmist Ostjale, Ostja näidatud isikule või vedajale Ostjale saatmiseks. 

4.5. Kõik Lepingu alusel tasumisele kuuluvad summad kuuluvad tasumisele 

pangaülekandega või sularahas arvel näidatud kuupäeval või üldtingimuste p 4.4 

nimetatud juhul enne Toodete üleandmist Ostjale, Ostja näidatud isikule või 

vedajale Ostjale saatmiseks. 
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4.6. Lepingu alusel Ostja poolt tasumisele kuuluvate summade tasumisega 

viivitamisel on Müüjal õigus nõuda viivist 0,25% kalendripäevas tasumata 

summalt kuni võlgnevuse täieliku tasumiseni. Müüjal on õigus arvestada Ostjalt 

laekunud summad esmalt kulutuste, seejärel juba sissenõutavaks muutunud 
viivitusintressi ning lõpuks põhikohustuse katteks. 

4.7. Ostja poolne tasaarvestamine või tasumisekohustuse täitmise kinnipidamine 

on lubatud ainult vaieldamatute või seadusjõuliselt kindlaks määratud nõuete 

korral. Ostjal ei ole õigust teostada tasaarvestust Ostjale kuuluvate vaieldavate 

nõuetega. 

4.8. Juhul, kui Ostja kokku lepitud aja jooksul tasumisele kuuluvat makset ei 

soorita, on Müüjal õigus määrata mõistliku pikkusega täiendav tähtaeg, mille 

jooksul tuleb Toode eest tasuda. Müüjal on õigus Lepingust taganeda, kui kaupade 

eest täiendavalt antud tähtaja jooksul ei tasuta. 

 
5. Toodete tarnimine 

 

5.1. Tooted antakse Ostjale üle Tartus, Ringtee tn 6. Toodete üleandmise 

tingimusi rakendatakse ja tõlgendatakse kooskõlas Lepingu sõlmimisel kehtivate 

tarnetingimustega INCOTERMS ja selle tarneklausliga EXW. Müüja tagab vajadusel 

Toodete laadimise tööpäevadel kella 8.00-st kuni kella 16.00-ni Ostja 

transpordivahendile, kui Lepingus ei ole kokku lepitud teisiti. 

5.2. Tooted antakse üle Lepingus kokkulepitud tähtajal. Kui Toodete üleandmine 

viibib kuni 21 kalendripäeva põhjustel, mis ei ole Müüja süüliste tegude tulemus 

(s.h vajaliku tooraine puudumine, seadmete rikked), siis ei vastuta Müüja vastava 
viivitusega Ostjale kaasnenud tagajärgede ja kahju eest. Ostjal ei teki õigust 

õiguskaitsevahendite rakendamise õigust seoses viivituse 21 päevaga. 

5.3. Toodete pakendamine lepitakse selle vajadusel eraldi kokku, kulutused 

pakenditele ja pakendamisele hüvitab Ostja. 

 

6. Omandireservatsioon 
 

6.1. Kuni Toodete eest täieliku tasumiseni jäävad Müüja poolt Ostjale, Ostja 

näidatud isikule või vedajale Ostjale saatmiseks üleantud Tooted Müüja 

omandisse. Tooteid ei tohi pantida, üürida, rentida ega muul viisil kolmandate 
isikute õigustega koormata, samuti ei tohi kolmandatele isikutele üle anda 

Toodete omandiõigust. Ostja kohustub Müüjat viivitamatult teavitama, kui 

käesoleva omandireservatsiooni objektiks olevad Tooted on arestitud või esineb 

mõistlik alus arvata, et vastav arestimine võib toimuda. 

6.2. Ostja kohustub Tooteid, mis on veel Müüja omandis, tavapärase äritegevuse 

käigus edasi võõrandama samuti ainult omandireservatsiooniga. Lepinguga 

loovutab Ostja Müüjale kõik võõrandamisest tekkivad nõuded omandaja vastu ja 

Müüja võtab loovutuse vastu. 

6.3. Juhul, kui toimub ühendamine või segamine teiste, Müüja omandisse mitte 

kuuluvate asjadega, omandab Müüja kaasomandi uuele asjale, kuni hetkeni, mil 

Toode hind on täies ulatuses tasutud. Kui Müüja omandiõigus ühendamise või 

töötlemise vm tõttu lõpeb, on Ostja kohustatud viivitamatult tagama Müüja 

piisava tagatise andmise (eelkõige garantii või pandi) Lepingu alusel tasumisele  

kuuluvate summade tasumise tagamiseks või vastavad summad viivitamatult 
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tasuma sõltumata sellest, kas Müüja esitatud arvel on maksetähtpäev hilisem või 

mitte. 

 

7. Riski üleminek  
 

7.1. Toodete hävimise või kahjustumise eest vastutab Müüja Toodete üleandmise 

hetkeni Ostjale või hetkeni, millal Ostja satub Toodete vastuvõtmisega viivitusse. 

 
8. Müüja vastutus ja selle piirangud 
 
8.1. Müüja vastutab lepingust tulenevate kohustuste rikkumise eest, kui rikkumine 

on põhjustatud süüliselt. Müüja vastutus piirdub üksnes Ostjale Lepingu 

rikkumisega tekitatud otsese varalise kahjuga. Müüja ei vastuta Ostjal saamata 

jäänud tulu ega muu tekkinud kaudse kahju eest. 
8.2. Müüja maksimaalse vastutuse rahaline ulatus ei ületa mittenõuetekohase 

Toote maksumust. Mittenõuetekohase Toote maksumust ületav vastutus tuleb 

kokku leppida eraldi. 

8.3. Müüja ei vastuta mittenõuetekohasest Tootest kolmandatele isikutele 

tekitatud varalise või mittevaralise kahju eest. Vastutuse laienemine ja selle ulatus 

tuleb poolte vahel eraldi kokku leppida.  

8.4. Müüja ei vastuta muuhulgas järgmistel juhtudel: 

8.4.1. mittevastavuse eest, kui selle võis põhjustada tema poolt tarnitud Toodete 

edasine käitlus või töötlemine Ostja poolt. 

8.4.2. kahjude eest, mis tekivad Toodete mittesihtotstarbelise, 
mittenõuetekohase või kasutusjuhendi vastase kasutamise või käitlemise tõttu. 

8.4.3. mittevastavusega seotud kõrvalkulude hüvitamise eest, nagu näiteks 

(loetelu ei ole ammedav): 

8.4.3.1. Toodete defekteerimiseks kuluv aeg; 

8.4.3.2. Toodete kvaliteedikontrolliks kuluv aeg; 

8.4.3.3. Tööseisakud Ostja juures; 

8.4.3.4. Ostja poolsel Toodete edasisel töötlemisel tehtud kulude hüvitamise eest, 

juhul kui müüjapoolne mittevastavus oleks pidanud olema tööd teostanud 

töötajale ilma erioskusi omamata ja erivahendeid kasutamata märgatav; 

8.4.3.5. Muud mistahes liiki kulud, kui selles ja selle ulatuses ei ole poolte 
vahelises Lepingus eelnevalt kokku lepitud.  

 

9. Puudustest teavitamine 
 
9.1. Pretensioonid Toote koguselise mittevastavuse osas tuleb esitada vahetult 

peale Toodete kättesaamist. Märge selle kohta tuleb teha Toodete saatelehele, 

milles tuleb ka fikseerida Toodete vedaja esindaja allkiri. 

9.2. Muude pretensioonide esitamise aeg on määratud Müüja ettevõtte 

kehtestatud Garantiitingimustega või poolte vahel sõlmitud Lepinguga. Vastava 

erikokkuleppe puudumisel on pretensioonide esitamise tähtaeg 6 kuud 

kaubaarvel olevast kuupäevast. Kui pretensiooni ei ole esitatud eelnimetatud  aja 

jooksul, loetakse, et Ostjale anti üle kvaliteetne Toode. 
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9.3. Puuduseste teavitamise korral peab Ostja piisavalt täpselt kirjeldama ja 

esitama Müüjale piisavalt tõendusmaterjali, mille alusel oleks võimalik puudus 

üheselt tuvastada Müüja poolne kokkulepitud tingimuste rikkumine. 

Mittevastavuse müüja poolse menetluse aja arvestus algab hetkest kui tema 
kasutuses on kogu informatsioon omapoolsete menetlustoimingute läbiviimiseks. 

9.4. Pretensiooni esitamine ei anna Ostjale õigust jätta tarnitud Toodete eest 

ettenähtud tähtajaks tasumata või teha Toodete maksumusest ühepoolseid 

mahaarvamisi. Samuti ei anna pretensiooni esitamine Ostjale õigust jätta 

maksmata mõne muu tarnitud Toote eest. 

 
10. Puuduste tuvastamine ja kõrvaldamine 
 
10.1. Müüja kohustub: 

10.1.1. menetlema Ostja pretensioone 5. tööpäeva jooksul alates üldtingimuste p. 
9.3 määratletud ajamomendist ja informeerima oma otsusest Ostjat. 

10.1.2. puuduse tuvastamisel asendama puudustega Toote nõuetekohasega või 

parandama mittevastava kauba hiljemalt 15. tööpäeva jooksul alates 

mittevastavuse mõlemapoolsest tunnustamisest. 

10.1.3. asendama või parandama Toote asukohas, mis vastab kokkulepitud ja 

kaubaarvel näidatud tarnetingimusele (Incoterms). Vastutuse laienemiseks 

transpordikulutuste ja muude võimalike kulutuste kompenseerimisele, mida tuleb 

teha Toote asendamiseks või parandamiseks teistes asukohtades, tuleb eraldi 

kokku leppida.  

10.2. Müüjal on õigus ise otsustada, kas ta parandab või asendab mittevastava 
Toote. Kõik kulutused, mida Ostja soovib iseseisvalt teha tarnitud Toote 

mittevastavuse likvideerimiseks ja mille kohta ta soovib nõuda Müüjalt hüvitist, 

tuleb tal enne nende tegemist Müüjaga kirjalikult kooskõlastada. Vastasel juhul 

kaotab Ostja õiguse hüvitist nõuda. 

 

11. Force majeure 
 

11.1. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast 

täitmist ei loeta lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mida 

pooled ei saanud mõjutada, ei võinud ega pidanud ette nägema ega ära hoidma 
(vääramatu jõud). Nimetatud asjaolude olemasolu peab olema tõendatav, 

nimetatud asjaolude esitamise peab tõendama pool, kes nende asjaolude 

esinemisele tugineb. Vaatamata eelnimetatud ettenägemata asjaoludele, on 

pooled kohustatud võtma tarvitusele mõistlikud abinõud tekkida võiva kahju 

ärahoidmiseks ja vähendamiseks. Kui takistav asjaolu on ajutine, on kohustuse 

rikkumine vabandatav üksnes aja vältel, mil asjaolu takistas kohuse täitmist. Pool, 

kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud ettenägemata 

asjaolude tõttu, on kohustatud sellest viivitamatult teatama teisele poolele 

vahenditega, mis tagavad teate kiireima edastamise, samas saates välja teate 

tähitud kirjaga. 

11.2. Vääramatu jõu tõttu saabunud oma kohustuse nõuetekohase täitmise 

võimatus ühel poolel ei võta teiselt poolelt õigust Leping ühepoolselt lõpetada kui 

selline tagajärg on vastava kohustuse rikkumise korral Lepingus ettenähtud. 
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12. Vaidluste lahendamine 
 

12.1. Kõik Lepingust tulenevad pooltevahelised vaidlused ja erimeelsused 

lahendatakse pooltevaheliste läbirääkimiste teel kokkuleppel. Kokkuleppe 
mittesaavutamisel lahendatakse kõik Lepingust tulenevad vaidlused Tartu 

Maakohtu Tartu kohtumajas. Lepingule kohaldatakse Eesti õigust ja kõik vaidlused 

lahendatakse Eesti keeles. Ühelgi juhul ei kuulu kohaldamisele ÜRO 1980. a. 

konventsioon “Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni kaupade 

rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta”. 

 

13. Lepingu muutmine, lõppemine ja lõpetamine 
 

13.1. Lepingut võib täiendada ja muuta vaid kirjalikus vormis, mõlema poole 

kokkuleppel. Kirjaliku vormi järgimata jätmisel on lepingu muudatus tühine. 
Muudatust sooviv pool edastab teisele poolele kirjaliku ettepaneku muudatuste 

tegemiseks, vastavale ettepanekule peab ettepaneku saanud pool vastama 

kirjalikult hiljemalt 5 (viie) päeva jooksul ettepaneku saamisest. Mittevastamisel 

loetakse pool muudatusega mittenõustunuks. 

13.2. Leping lõpeb nõuetekohase täitmisega. Pooltel on õigus Leping ühepoolselt 

lõpetada üksnes käesolevates üldtingimustes ettenähtud või eraldi kokku lepitud 

juhtudel ja tingimustel. 

13.3. Müüjal on õigus Lepingust taganeda ka juhul, kui pärast Tellimusele Aktsepti 

andmist ilmneb, et Müüjal ei ole võimalik saada kokkulepitud Toodete tootmiseks 

vajalikku toormaterjali, mõne Müüja seadme purunemine või muu objektiivne 
asjaolu välistab Lepingu nõuetekohase täitmise võimalikkuse mõistlike kulude ja 

pingutustega. Sellisel juhul Lepingust taganemine ei too Müüjale kaasa vastutust 

Ostja ees. 

 

14. Lõppsätted 
 
14.1. Kui mõni eeltoodud sätetest osutub täielikult või osaliselt kehtetuks, ei 

mõjuta see ülejäänud tingimuste kehtivust. Sellised sätted tuleb pigem asendada 

sellistega, mis on eesmärgiks seatud majandustulemusele kõige lähemal. 

14.2. Leping on konfidentsiaalne ja ei kuulu avaldamisele ilma teise poole kirjaliku 
nõusolekuta. Konfidentsiaalsusnõude rikkumiseks ei loeta Lepingus sisalduvate 

andmete avaldamist poolte esindajatele, audiitoritele ning vastava pädevusega 

avalikku võimu teostavatele isikutele. 

14.3. Lepingust tulenevate Ostja õiguste loovutamine kolmandatele isikutele on 

lubatud vaid Müüja kirjalikul nõusolekul. Kui Ostja loovutab talle kuuluva 

Lepingust tuleneva nõude kolmandale isikule ilma Müüja kirjaliku nõusolekuta, on 

Müüjal õigus nõuda Ostjalt leppetrahvi 25% ulatuses loovutatud nõude suurusest. 

Müüjal on õigus vastav leppetrahv tasaarvestada ka loovutatud nõude vastava 

osaga. Müüja ei pea Ostjat leppetrahavi nõude esitamise soovist eelnevalt eraldi 

teavitama. 


