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1. Kohaldamisala 
 

Käesolevad Müügilepingu Üldtingimused kohalduvad 

kõikidele Müüja ja Ostja vahelistele pakkumustele, 

hinnapakkumistele, tellimuse kinnitustele, tellimustele, 

lepingutele, tarnetele ja teenustele. Müüja ja Ostja vahelises 

suhtes ei kohaldata Kauba müügi ja/või Teenuse osutamise 

osas Ostja tüüptingimusi (kui Ostjal on oma 

tüüptingimused). Mitte ükski käesoleva Müügilepingu 

Üldtingimuste muudatus, sealhulgas sätete lisamine ja/või 

kustutamine, ei jõustu enne, kui Müüja on vastava 

muudatusega kirjalikult nõustunud ning selle allkirjastanud. 

 

2. Definitsioonid 
 
“Seotud isik” tähendab Telko Oy’d või juriidilist isikut (a) mis, 

kas otse või kaudselt, omab kontrolli Telko Oy üle, (b) mida, 

kas otse või kaudselt, kontrollitakse Telko Oy poolt, või (c) 

mis, kas otse või kaudselt, on Telko Oy’ga ühise kontrolli all. 

“Leping” tähendab igat Müüja ja Ostja vahelist Kaubaga 

ja/või Teenusega seonduvat kirjalikku või suulist kokkulepet 

või lepingut. Kui Lepingut ei sõlmita kirjalikult, loetakse, et 

Leping on sõlmitud, kui Ostja tellimus vastab Müüja 

pakkumusele või kui Müüja kinnitab Ostja tellimuse. 

“Ostja” tähendab isikut, kes ostab Müüjalt Kaupa ja/või 

kellele Müüja osutab Teenuseid. 

“Kaup” või “Kaubad” tähendab kaupa või kaupu, sealhulgas 

osa kaubast, mida Müüja müüb või kavatseb müüa Ostjale.  

“Müüja” tähendab Telko Estonia OÜ-d, registrikood 

10178093 või muud Seotud isikut, kui vastav Seotud isik on 

Lepingu pooleks. 

“Teenus” või “Teenused” tähendab teenust või teenuseid, 

mida Müüja osutab või kavatseb osutada Ostjale. 

 

3. Pakkumus 
 
Kõik Müüja hinnapakkumised ja/või pakkumused kehtivad 

neliteist (14) kalendripäeva alates vastava hinnapakkumise 

ja/või pakkumuse tegemise kuupäevast, välja arvatud, kui 

Müüja poolt ei ole kirjalikult sätestatud teisiti. 

 

Kõik Müüja poolt avalikustatud dokumendid ja 

informatsioon on ja jääb Müüja omandiks ning saaja võib 

vastavaid dokumente ja informatsiooni kasutada ainult sellel 

eesmärgil, milleks need saajale avaldati. 

 

Hinnapakkumises ja/või pakkumuses välisvääringus 

väljendatud hind arvestatakse kursi järgi, mis kehtis vastava 

hinnapakkumise ja/või pakkumuse tegemise päeval.  

 

 

 

 

4. Omandi ja juhusliku hävimise riisiko üleminek 
 

Kauba omandiõigus läheb Müüjalt Ostjale üle pärast 

Kaupade eest Müüjale täies ulatuses tasumist 

(omandireservatsioon). 

 

Kauba juhusliku hävimise riisiko läheb Ostjale üle Kauba 

üleandmisel Ostjale kooskõlas kokkulepitud 

tarnetingimustega. 

 

Kauba omadused on määratud eksklusiivselt Müüja 

ametlikus tootespetsifikatsioonis, välja arvatud, kui Müüja ja 

Ostja ei lepi kirjalikult kokku teisiti. Ulatuses, milles Müüja 

müüb ja/või vahendab teiste tootjate poolt toodetud Kaupu, 

on vastavate Kaupade omadused määratud eksklusiivselt 

vastavate teiste tootjate ametlikes 

tootespetsifikatsioonides, mille Müüja Ostjale esitab, välja 

arvatud, kui Müüja ja Ostja ei lepi kirjalikult kokku teisiti. 

 

5. Maksetingimused 
 
Kui Müüja ja Ostja ei lepi kokku teisiti, tasub Ostja Müüjale 

Kauba ja/või Teenuse eest täies ulatuses neljateist (14) 

kalendripäeva jooksul arve esitamise kuupäevast.  

 

Kauba ja/või Teenuse eest tasumisega viivitamise korral on 

Müüjal õigus oma Lepingust tulenevate kohustuste 

täitmisest keelduda, kuni Ostja on Kauba ja/või Teenuse eest 

täies ulatuses tasunud, sealhulgas on Müüjal õigus jätta 

Kaup Ostjale tarnimata ja/või Teenus Ostjale osutamata. 

Ostjal ei ole sellisel juhul õigust esitada Müüja vastu mis 

tahes nõudeid, sealhulgas nõudeid, mis on seotud Kauba 

tarnimise hilinemisega ja/või Teenuse mitte osutamisega, 

kahju hüvitamise nõudeid, jne. 

 

Ostja poolt Müüjale tasumisega viivitamise korral on Müüjal 

õigus nõuda Ostjalt viivist arvates kohustuse sissenõutavaks 

muutumisest kuni kohase täitmiseni ning nõude 

sissenõudmisega tekkinud kulude hüvitamist. Viivise 

määraks on Euroopa Keskpanga 

põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav viimane 

intressimäär enne iga aasta 1. jaanuari ja 1. juulit, millele 

lisandub kaheksa protsenti (8%) aastas. 
 

Kui Ostja ei ole Kauba ja/või Teenuse eest tasunud neljateist 

(14) kalendripäeva jooksul alates arve maksetähtaja 

möödumisest ja/või kui Ostja teavitab või muul moel tuleb 

ilmsiks, et Ostja poolne makse hilineb oluliselt, on Müüjal 

õigus kasutada kõiki Lepingust ja/või seadusest tulenevaid 

õiguskaitsevahendeid, sealhulgas on Müüjal õigus vastavalt 

kas Lepingust taganeda või Leping üles öelda ning nõuda 

Ostjalt kahju hüvitamist, esitades Ostjale vastava teate. 
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6. Kauba tarnimine ja Teenuse osutamine 
 
Müüja võib teostada Kauba tarneid osades, välja arvatud, kui 

Müüja ja Ostja ei lepi kirjalikult kokku teisiti. Müüja võib 

Teenuste osutamisel kasutada kolmandaid isikuid (Müüja ei 

pea Teenuseid osutama isiklikult). 

 

Kui Müüja on sunnitud Kauba tarne ja/või Teenuse 

osutamise Ostjast tingitud põhjustel edasi lükkama, on 

Müüjal õigus nõuda Ostjalt Kauba eest tasumist lähtuvalt 

esialgsest tarnekuupäevast ja/või Teenuse eest tasumist 

vastavalt esialgsest Teenuse osutamise kuupäevast. Lisaks 

eeltoodule hüvitab Ostja sellisel juhul Müüjale kõik kulud ja 

kahjud, mis Müüja seoses Kauba tarne ja/või Teenuse 

osutamise edasilükkamisega kannab, sealhulgas, 

välisvääringu vahetuskursi muutusest, Kauba hoiustamisest, 

Kauba kasutuskõlbmatuks muutumisest, Kauba 

vananemisest tingitud kulud ja kahjud ja mis tahes muud 

kulud ja kahjud. 

 
7. Vastutuse piiramine 
 

Müüja ei vastuta Ostjale tekkinud Lepingulise ja/või 

lepinguvälise kahju eest, mis seisneb saamata jäänud tulus 

ja/või mis tahes muus kaudses kahjus ja/või mis on tingitud 

tootmise seiskumisest, kasutusvõimaluse puudumisest, 

lepingu või võimaluse kaotamisest, maineväärtuse langusest 

või mis tahes muust sarnasest asjaolust, sõltumata sellest, 

kas vastava kahju tekkimine oli Müüjale ettenähtav või 

mitte, ning Ostjal ei ole õigust vastava kahju hüvitamist 

Müüjalt nõuda. 

 

Kauba müügi korral on Müüja vastutus piiratud summaga, 

mis vastab Ostja poolt vastava Kauba eest tasutud summale 

ning seda ületavas ulatuses ei ole Ostjal õigust Müüjalt kahju 

hüvitamist nõuda. 

 

Teenuse osutamise korral on Müüja vastutus piiratud 

summaga, mis vastab Ostjale kahju tekkimise kuule 

eelnenud nelja (4) kuu eest Ostja poolt Teenuste eest 

tasutud summale ning seda ületavas ulatuses ei ole Ostjal 

õigust Müüjalt kahju hüvitamist nõuda. 

 

Kauba suhtes ei kohaldu, sealhulgas on välistatud 

maksimaalses seadusega lubatud ulatuses, tingimused ja/või 

kinnitused, mis ei ole selgesõnaliselt toodud Lepingus, 

sealhulgas, tingimused ja/või kinnitused seoses Kauba 

koguse, kvaliteedi, liigi, kirjelduse, koostise, 

kasutusvaldkondade, kasutamiseks sobivuse, pakendi, 

müüdavuse, tavadele, õigusaktidele, nõuetele ja/või 

kirjeldusele vastavuse ja/või mittevastavuse ning 

lepingutingimustele vastavuse ja/või mittevastavusega. 

Ostja on kohustatud Kaupa enne selle kasutamist testima 

ning veenduma Kauba sobivuses. Ostja vastutab täielikult 

Kauba sobivuse eest. Müüja ei vastuta Kauba tõttu varale 

tekkinud kahju ja/või Kauba kasutamisega tekkinud kahju 

eest. 

 

Müüja ei vastuta Kauba kindlaks otstarbeks sobivuse eest, 

seda isegi siis, kui Müüja teadis või pidi teadma, et Kaup 

vastavaks kindlaks otstarbeks ei sobi. Müüjale ei kohaldata 

tootjavastutust, kui seaduse imperatiivsed normid ei sätesta 

teisiti. Müüja vastutab Kauba vastavuse eest Müüja poolt 

esitatud vastava Kauba ametlikule tootespetsifikatsioonile.  

 

Ostja on kohustatud Kauba selle saamisel viivitamatult üle 

vaatama ning kui Kaup ei vasta lepingutingimustele, 

teavitama sellest viivitamatult Müüjat. Müüja ei vastuta 

Kauba lepingutingimustele mittevastavause eest, kui Ostja ei 

ole Müüjat Kauba lepingutingimustele mittevastavusest 

teavitanud kaheksa (8) kalendripäeva jooksul alates Kauba 

tarnimisest Ostjale. Kui Ostja teavitab Müüjat Kauba 

lepingutingimustele mittevastavusest kaheksa (8) 

kalendripäeva jooksul alates Kauba tarnimisest Ostjale ja 

vastav Kaup ei vasta lepingutingimustele, on Ostjal õigus 

nõuda vastava lepingutingimustele mittevastava Kauba 

asendamist. Vastava nõude saamisel on Müüjal õigus kas 

vastav lepingutingimustele mittevastav Kaup asendada või 

tagastada Ostjale vastava lepingutingimustele mittevastava 

Kauba hind, tingimusel, et Ostja tagastab viivitamatult 

Müüjale kogu vastava lepingutingimustele mittevastava 

Kauba seisukorras, milles vastav lepingutingimustele 

mittevastav Kaup oli selle tarnimisel Ostjale. 

 

Müüja ei vastuta Teenuse lepingtingimustele 

mittevastavause eest, kui Ostja ei ole Müüjat Teenuse 

lepingutingimustele mittevastavusest teavitanud kaheksa 

(8) kalendripäeva jooksul alates Teenuse osutamisest. Kui 

Teenus ei vasta lepingutingimustele, on Ostjal õigus nõuda 

vastavas osas Teenuse uuesti osutamist vastavalt Lepingule. 

Vastava nõude saamisel on Müüjal õigus vastav Teenus 

vastavas osas uuesti osutada või tagastada Ostjale vastavas 

osas Teenuste eest tasutud summa. 

 

Kui Müüja vastu esitatakse Ostjale müüdud Kaubaga ja/või 

osutatud Teenusega seonduvalt kolmandate isikute poolt 

mis tahes nõudeid ja/või kui Müüjal tekib seoses eeltooduga 

kolmandate isikute ees mis tahes vastutus, vabastab Ostja 

Müüja vastavast vastutusest ning hüvitab Müüjale kõik 

vastavate nõuetega kaasnenud kulud ja/või kahjud ulatuses, 

milles Müüja on käesolevate Müügilepingu Üldtingimuste 

ja/või Lepingu alusel vabastatud vastutusest Ostja ees.  
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8. Lepingust tulenevate õiguste ja kohustuste üleandmine 
 

Ostja ei või Lepingut, sealhulgas Lepingust tulenevaid õigusi 

ja/või kohustusi, üle anda ja/või loovutada kolmandatele 

isikutele ilma Müüja eelneva kirjaliku nõusolekuta. Müüjal 

on õigus Leping, sealhulgas Lepingust tulenevad õigused 

ja/või kohustused, üle anda ja/või loovutada Seotud isikule, 

samuti Lepingust tulenevad õigused üle anda/ja või 

loovutada mis tahes kolmandale isikule, Ostja nõusolekuta. 

Müüja võib oma Lepingust tulenevate kohustuste täitmisel 

kasutada kolmandaid isikuid. 

 

9. Lepingu muutmine 
 

Lepingut ja selle mis tahes lisa võib muuta ainult Müüja ja 

Ostja kirjalikul kokkuleppel. 

 

10. Vääramatu jõud 
 

Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui pool rikkus 

kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, 

mida pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest 

lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta Lepingu sõlmimise 

ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava 

asjaolu või selle tagajärje ületaks. 

 

11. Müügilepingu Üldtingimuste muutmine ja Lepingu 
lõpetamine 
 

Müüjal on õigus käesolevaid Müügilepingu Üldtingimusi igal 

ajal muuta, teavitas sellest Ostjat vähemalt kakskümmend 

üks (21) kalendripäeva ette. 

 

Lisaks seaduses toodud alustele on Müüjal on õigus Kauba 

müügi korral Lepingust taganeda, kui: (a) Ostja rikub mis 

tahes Lepingust tulenevat kohustust ning ei heasta vastavat 

rikkumist neljateist (14) kalendripäeva jooksul alates Müüjalt 

vastava teate saamisest; ja/või (b) Ostja ei ole Kauba eest 

tasunud neljateist (14) kalendripäeva jooksul alates arve 

maksetähtaja möödumisest; ja/või (c) Ostja teavitab või 

muul moel tuleb ilmsiks, et Ostja poolne makse hilineb 

oluliselt. Lepingust taganemise korral Müüja poolt hüvitab 

Ostja Müüjale kõik kulud ja/või kahjud, mis Müüjale 

lepingust taganemise tulemusel tekivad. 

 

Lisaks seaduses toodud alustele on Müüjal õigus Teenuse 

osutamise korral Leping üles öelda, kui (a) Ostja rikub mis 

tahes Lepingust tulenevat kohustust ning ei heasta vastavat 

rikkumist 14 kalendripäeva jooksul alates Müüjalt vastava 

teate saamisest; ja/või (b) Ostja ei ole Teenuse eest tasunud 

14 kalendripäeva jooksul alates arve maksetähtaja 

möödumisest; ja/või (c) Ostja teavitab või muul moel tuleb 

ilmsiks, et Ostja poolne makse hilineb oluliselt. Lepingu 

ülesütlemise korral Müüja poolt hüvitab Ostja Müüjale kõik 

kulud ja kahjud, mis Müüjale Lepingu ülesütlemise tulemusel 

tekivad ning tasub Ostja Müüjale täies ulatuses Teenuste 

eest, mille Müüja on Lepingu ülesütlemise hetkeks Ostjale 

osutanud. 

 
Kui pool ei ole saanud oma Lepingust tulenevat kohustust 

vääramatu jõu tõttu täita rohkem kui kuue (6) kuu jooksul, 

on poolel õigus Lepingust taganeda ja/või Leping üles öelda. 

Sellisel juhul ei ole kumbki pool kohustatud hüvitama teisele 

poole vääramatu jõu tõttu Lepingu mittetäitmisest tekkinud 

kahju. 
 
12. Kohaldatav õigus ja kohtualluvus 
 

Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusnorme, välja 

arvatud kollisiooninorme. Lepingule ei kohaldata “United 

Nations Convention on Contracts for the International Sale 

of Goods”, Viin 1980 (CISG). 

 

Lepinguga seotud erimeelsused lahendatakse poolte 

kokkuleppel. Kokkuleppe mittesaavutamise lahendatakse 

Lepinguga seotud erimeelsused Harju Maakohtus, Tallinnas, 

Eestis. 

 


