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VARUOSADE MÜÜGI- JA PAIGALDUSE RAAMLEPINGU 

ÜLDTINGIMUSED 

 

 

Kehtivad alates 01.jaanuar 2014. a 

 

 

1. MÕISTED JA TÕLGENDAMINE 

1.1. Lepingus omavad alljärgnevad mõisted 

järgnevat tähendust: 

 

„Arve“ on Müüja poolt Ostjale Tellimuse täitmise 

eest tasumiseks esitatav arve või arve-saateleht. 

 

„Garantii“ on Müüja poolt Ostjale väljastatav 

kinnitus, et Varuosal ei esine Garantiiajal 

tootmisdefekte. 

 

„Garantiiaeg“ on 6 (kuus) kuud alates Ostja poolt 

Varuosa vastuvõtmisest või vastuvõtuviivitusse 

sattumisest. 

 

„Krediidilimiit“ on Müüja poolt Ostjale 

väljastatud ja Põhitingimuste punktis 5.4 

kehtestatud limiit, mille ulatuses võib Ostja 

tasuda Lepingu eseme eest maksetähtajaga. 

 

„Leping“ on varuosade müügi- ja paigaldamise 

raamlepingu Põhitingimused ja Üldtingimused ja 

Poolte vahel kirjalikult sõlmitavad Lepingu lisad ja 

kokkulepped seonduvalt Lepinguga.  

 

„Lepingu ese“ on Põhitingimuste punktis 3 

toodud Lepingu ese, s.o Varuosa või Töö. 

 

„Müüja“ on Põhitingimuste punktis 1 märgitud 

isik.  

 

„Ostja“ on Põhitingimuste punktis 2 märgitud isik. 

 

„Pakkumus“ on Müüja poolt Ostjale saadetav 

pakkumus Tellimuse kinnitamiseks. 

 

„Pool“ on eraldi Müüja või Ostja. 

 

„Pooled“ on ühiselt Müüja ja Ostja. 

 

„Põhitingimused“ on varuosade müügi- ja 

paigaldamise raamlepingu Põhitingimused. 

 

„Tasu“ on Põhitingimuste punktis 5.1. toodud 

tasu Lepingu eseme eest, millele võivad 

lisanduda muud Lepingus toodud maksed. 

 

„Tellimus“ on Ostja poolt Müüjale saadetav 

tellimus Varuosa ostmiseks ja/või Töö tellimiseks. 

 

„Töö“ on Varuosa paigaldamisega seotud või 

muu Müüja poolt teostatav parandustöö. 

 

„Varuosa“ on Müüja poolt Ostjale müüdav 

traktori või muu põllumajandusliku masina 

varuosa. 

 

„Viivisarve“ on Müüja poolt Ostjale arve 

tasumisega viivitamise eest esitatav arve. 

 

„Üldtingimused“ on käesolevad varuosade 

müügi- ja paigaldamise raamlepingu 

Üldtingimused. 

 

1.2. Vastuolude korral Lepingu dokumentide 

vahel, lähtuvad Pooled järgnevast 

järjekorrast: (1) Lepingu lisad ja 

kokkulepped, mis on ajaliselt hiliseima 

kuupäevaga; (2) Põhitingimused; (3) 

Üldtingimused. 

 

2. TELLIMUSE ESITAMINE JA 

KINNITAMINE 

2.1. Lepingu eseme tellimiseks esitab Ostja 

Müüjale e-posti või telefoni teel Tellimuse. 

Tellimus peab sisaldama soovitud 

Varuosa ja/või Töö kirjelduse, soovitud 

koguse ja soovitud Tellimuse täitmise 

tähtaja ja koha nimetuse.  

2.2. Tellimuse kinnitamiseks edastab Müüja 

Ostjale Pakkumuse e-posti või telefoni 

teel. Müüjal on õigus täita Tellimus ilma 

Pakkumust esitamata, millisel juhul 

loetakse Müüja poolt aktsepteerituks 

Tellimuses esitatud Lepingu ese ja kogus. 

2.3. Müüjal on õigus keelduda Tellimuse 

täitmisest või peatada Tellimuse täitmine 

kuni Ostja poolt Müüjale Lepinguliste 

maksete kohase tasumiseni. 

2.4. Esitatud Pakkumus on Pooltele siduv ja 

täitmiseks kohustuslik, v.a juhul, kui 

Pakkumus erineb oluliselt Tellimusest ja 

Ostja on Pakkumuse 1 (ühe) tööpäeva 

jooksul e-kirja teel tagasi lükanud. 

 

3. TELLIMUSE TÄITMINE 

3.1. Müüja täidab Tellimuse vastavalt 

Pakkumusele ja Lepingu tingimustele. 

3.2. Juhul, kui Töö osas on määratud Töö 

teostamise periood, kohustub Ostja 
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võimaldama Müüjale nimetatud perioodi 

jooksul ligipääsu Töö teostamise kohale ja 

Ostja kasutuses olevatele Töö täitmiseks 

vajalikele vahenditele. Ostja kohustub 

tagama kõikide Tööde teostamise käigus 

üleskerkivate ja Ostjast sõltuvate 

probleemide, lahendamise 3 (kolme) 

tööpäeva jooksul.  

3.3. Müüja annab Lepingu eseme Ostjale üle ja 

Ostja kohustub Lepingu eseme vastu 

võtma Põhitingimuste punktis 4.2 märgitud 

ajal ja Põhitingimuste punktis 4.3 märgitud 

kohas. 

3.4. Lepingu eseme üleandmine ja 

vastuvõtmine vormistatakse Poolte vahel 

allkirjastatava saatelehega või Arvega. 

Juhul, kui Müüja saadab Lepingu eseme 

Ostjale posti teel loetakse Lepingu ese 

Müüja poolt Ostjale üle antuks ja Ostja 

poolt vastuvõetuks ajast, mil Ostja võttis 

Lepingu eseme faktiliselt vastu. 

3.5. Müüja ei vastuta täitmise viivituse eest, 

mis tuleneb Ostjast. 

3.6. Juhul, kui Ostja viivitab Lepingu eseme 

vastuvõtmisega, on Müüjal õigus 

väljastada Ostjale Arve. Kui Lepingu 

esemeks on Varuosad on Müüjal õigus 

Varuosad Ostja kulul ladustada. Juhul, kui 

Ostja on Tellimuse vastuvõtmisega 

viivituses rohkem kui 14 päeva, on Müüjal 

õigus öelda Leping erakorraliselt üles ja 

nõuda Ostjalt kõikide Lepingu täitmise ja 

ülesütlemisega Müüjale kaasnenud kulude 

hüvitamist. 

 

4. TASU, MUUD MAKSED JA 

MAKSETINGIMUSED, KREDIIDILIMIIT 

4.1. Ostja kohustub tasuma Lepingu eseme 

eest Müüjale Tasu Müüja poolt Ostjale 

esitatud Arve alusel. Müüja väljastab Arve 

vastavalt Pakkumusele, kuid hiljemalt 

Lepingu eseme üleandmisel. 

4.2. Ostja kohustub tasuma Arve kohaselt, s.o 

eelkõige Arvel märgitud summas hiljemalt 

Põhitingimuste punktis 5.2 toodud tähtajal. 

4.3. Ostja kohustub tasuma Arve ettemaksuna 

juhul kui Ostjale ei ole määratud 

Krediidilimiiti või Ostjal puudub 

kasutamata Krediidilimiit. 

4.4. Müüjal on ühepoolselt õigus oma otsusega 

väljastatud Krediidilimiit koheselt tühistada 

kui Ostja on esitanud Krediidilimiidi 

taotlemisel valeandmeid või kui Müüja 

hinnangul Ostja majanduslik olukord 

halveneb või muutub muul viisil Ostja 

eeldatav suutlikkus Lepinguliste 

kohustuste täitmiseks. Müüja saadab 

Krediidilimiidi tühistamise teate Ostjale e-

posti teel. Krediidilimiidi tühistamise korral 

on Ostjal kohustus tasuda kõik tasumata 

arved 5 kalendripäeva jooksul. 

4.5. Arve tasumisega viivitamisel kohustub 

Ostja tasuma Müüjale viivist  

Põhitingimuste punktis 5.3 sätestatud 

määras. Müüja arvestab viivist kalendrikuu 

põhiselt. Müüjal on õigus esitada Ostjale 

eelmise kalendrikuu eest arvestatud viivise 

kohta Viivisarve, mille Ostja kohustub 

tasuma 5 kalendripäeva jooksul alates 

Viivisarve väljastamisest. 

4.6. Ostja kohustub tasuma Müüjale muud 

Lepingulised maksed vastavalt Müüja 

poolt väljastatud arvele. Eelpoolnimetatud 

arve tasumisega viivitamisel on Müüjal 

õigus viivisele (Põhitingimuste punkt 5.3). 

4.7. Kõikidele Tasudele lisandub käibemaks. 

 

5. LEPINGU ESEME VALDUS JA OMAND 

5.1. Lepingu eseme valdus ning kahjustumise 

ja hävimise riisiko läheb Müüjalt üle 

Ostjale alates Lepingu eseme Ostjale 

üleandmise hetkest või Ostja vastuvõtmise 

viivituse korral alates Ostja 

vastuvõtuviivitusse sattumise hetkest. 

5.2. Lepingu eseme omand läheb Müüjalt üle 

Ostjale alates hetkest, mil Ostja on 

tasunud Arve nõuetekohaselt. 

 

6. LEPINGU ESEME VASTAVUS 

LEPINGULE, PUUDUSTE 

KÕRVALDAMINE 

6.1. Ostja kohustub kontrollima Lepingu eseme 

vastavust Lepingule viivitamata pärast 

Lepingu eseme vastuvõtmist. 

6.2. Juhul, kui Lepingu ese ei vasta Lepingule 

kohustub Ostja teavitama Müüjat Lepingu 

eseme puudustest viivitamata, kuid mitte 

hiljem kui 3 (kolme) tööpäeva jooksul 

alates Lepingu eseme vastuvõtmisest. 

6.3. Müüja vastutab Lepingu eseme puuduste 

eest, mille olemasolust Müüja Lepingu 

eseme üleandmisel teadis või pidi teadma, 

tingimusel, et Ostja teavitas Lepingu 

eseme puudusest Müüjat Üldtingimuste 

punktis 6.2 märgitud tähtaja jooksul. 

6.4. Juhul, kui Poolte vahel tekib vaidlus 

Lepingu eseme vastavuse üle Lepingule, 

kohustub Ostja tõendama Lepingu eseme 

mittevastavust Lepingule. Varuosa osas 

on Ostjal õigus taotleda ekspertiisi 

läbiviimist Varuosa valmistajatehase poolt. 

Ekspertiisi korraldab Müüja Ostja kulul. 

Ostja kohustub tasuma Varuosa 

ekspertiisikulu Müüjale ettemaksuna. 

Juhul, kui ekspertiis tuvastab Varuosa 

puuduse, hüvitab Müüja Ostjale 
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ekspertiisitasu 30 päeva jooksul alates 

ekspertiisi otsusest. Ettemaksuna tasutud 

ekspertiisitasu eest Müüja Ostjale intressi 

ei maksa. 

6.5. Lepingu eseme puuduste kõrvaldamisel 

kohustuvad Pooled käituma teineteise 

suhtes heas usus. Müüja kohustub 

Lepingu eseme puuduse kõrvaldama 

mõistliku aja jooksul. 

 

7. GARANTII 

7.1. Müüja annab igale Varuosale Garantii, mis 

kehtib Garantiiaja jooksul. Garantii kehtib 

tingimusel, et vastava Varuosa on 

paigaldanud Müüja või Müüja poolt 

aktsepteeritud kolmas isik, samuti muudel 

Lepingus sätestatud tingimustel. 

7.2. Juhul, kui Varuosal ilmneb Garantiiajal 

puudus, mis on tagatud Garantiiga, on 

Ostjal õigus nõuda Lepingus sätestatud 

tingimustel ja korras Varuosa asendamist 

või parandamist (valikuõigus on Müüjal). 

7.3. Ostja kohustub esitama Garantii nõude 3 

(kolme) tööpäeva jooksul pärast Varuosa 

puudusest teada saamist või 

teadasaamisest pidamist, kuid mitte hiljem 

kui Garantiiaja viimasel päeval. 

7.4. Otsuse selle kohta, kas tegemist on 

Garantii korras kõrvaldatava puudusega, 

teeb Müüja taotlusel Varuosa 

valmistajatehas. 

7.5. Garantii alla ei kuulu Varuosa loomulikust 

kulumisest tingitud puudused. 

7.6. Garantii ei kehti ja Garantiiaeg lõpeb 

ennetähtaegselt koheselt juhul, kui Ostja 

ei ole järginud Varuosa kasutus- või 

paigaldusjuhendis toodud nõudeid; või on 

kasutanud Varuosa selleks mitte 

ettenähtud eesmärkidel või viisil; või ei ole 

teostanud ettenähtud hooldusi; või on 

Varuosa Garantiiajal remontinud, 

hooldanud või modifitseerinud Ostja ise 

või Müüja poolt aktsepteerimata kolmas 

isik. 

 

8. LEPINGU JÕUSTUMINE, KEHTIVUS JA 

LÕPETAMINE 

8.1. Leping jõustub Põhitingimuste sõlmimise 

kuupäevast ja on sõlmitud tähtajatult. 

8.2. Leping lõpeb Poolte kokkuleppel või 

Üldtingimustes sätestatud alustel. 

8.3. Poolel on õigus lõpetada Leping korraliselt 

igal ajal, teatades sellest teisele Poolele 

kirjalikult ette vähemalt 90 

(üheksakümmend) kalendripäeva. 

8.4. Poolel on õigus lõpetada Leping 

erakorraliselt juhul, kui teine Pool on 

Lepingut oluliselt rikkunud. Olulisest 

rikkumisest kohustub Pool teist Poolt 

eelnevalt viivitamata ja kirjalikult 

teavitama, andma rikkumise 

kõrvaldamiseks mõistliku tähtaja ja 

hoiatama, et rikkumise mitte kõrvaldamisel 

ütleb ta Lepingu erakorraliselt üles. 

8.5. Juhul, kui Lepingu lõpetab erakorraliselt 

Ostja, muutuvad Lepingu lõppemise 

päeval sissenõutavaks kõik Lepingust 

tulenevad Ostja rahalised kohustused 

Müüja ees. 

 

9. LEPINGU MUUTMINE 

9.1. Lepingu Põhitingimuste muutmine toimub 

Poolte kokkuleppel, v.a juhul kui Müüjale 

on Lepinguga antud ühepoolne õigus 

Põhitingimuste muutmiseks. 

9.2. Lepingu Üldtingimuste muutmine toimub 

Müüja poolt uute Üldtingimuste 

kehtestamisega ja avaldamisega Müüja 

veebilehel www.jatiina.ee. Uued 

Üldtingimused jõustuvad 30 (kolmekümne) 

kalendripäeva jooksul alates uute 

Üldtingimuste avaldamisest 

eelpoolnimetatud korras. 

 

10. VÄÄRAMATU JÕUD 

9.1. Lepingust tulenevate kohustuste 

mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist 

ei loeta Lepingu rikkumiseks, kui selle 

põhjuseks olid asjaolud, mis ei allu Poolte 

kontrollile ning mille saabumist Pooled 

Lepingu sõlmimisel ette ei näinud ega ei 

võinudki ette näha (edaspidi Vääramatu 

jõud). 

9.2. Pool, kelle tegevus Lepingujärgsete 

kohustuste täitmisel on takistatud 

Vääramatu jõu asjaolude tõttu, on 

kohustatud sellest koheselt teavitama teist 

Poolt. Samuti on Poolt kohustatud teist 

Poolt teavitama Vääramatu jõu asjaolude 

äralangemisest. 

 

11. LEPINGUGA SEOTUD TEATED 

10.1. Lepinguga seotud teated edastatakse 

telefoni, e-posti või posti teel Lepingus 

sätestatud vormis Põhitingimustes toodud 

kontaktidele. Kirjalik teade saadetakse 

teisele Poolele e-posti teel, posti teel 

tähitud kirjaga või antakse teisele Poolele 

üle allkirja vastu. 

10.2. Telefoni teel edastatud teade loetakse 

teise Poole poolt kättesaaduks 

samaaegselt teate edastamisega. 

10.3. E-posti teel edastatud teade loetakse teise 

Poole poolt kättesaaduks teate 

edastamisele järgneval tööpäeval. 

http://www.jatiina.ee/
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10.4. Posti teel saadetud kirjalik teade loetakse 

teise Poole poolt kättesaaduks, kui 

postitamisest on möödunud 3 (kolm) 

kalendripäeva. Allkirja vastu üle antud 

kirjalik teade loetakse teise Poole poolt 

kättesaaduks samaaegselt teate 

vastuvõtmisega. 

10.5. Iga Lepingu rikkumisest tulenev nõue 

esitatakse teisele Poolele kirjalikus vormis. 

 

12. KOHALDUV ÕIGUS JA VAIDLUJSTE 

LAHENDAMINE 

11.1. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi 

kehtivaid õigusakte. 

11.2. Pooled seavad eesmärgiks lahendada 

Lepingust tulenevad vaidlused 

läbirääkimiste teel. 

11.3. Juhul, kui Pooled ei saavuta läbirääkimiste 

tulemusel kokkulepet või läbirääkimised 

katkevad, on Pooltel õigus pöörduda oma 

õiguste kaitseks Harju Maakohtusse. 

 

 

 


