
OSTU-MÜÜGILEPINGU ÜLDTINGIMUSED  

1. LEPINGU SISU 1.1. Käesolevad üldtingimused reguleerivad tellimuse kinnituses (edaspidi: leping) 

märgitud müüjalt kauba ja teenuste valmistamist ja/või müümist ning üleandmist ostjale. Samuti on 

üldtingimustest välja toodud tasumise tingimused. 1.2. Ostja esitatud andmete põhjal on müüja 

kauba ja teenuste kohta koostanud spetsifikatsiooni ja hinnakalkulatsiooni (edaspidi: hind). 1.2.1. 

Pooled lepivad kokku, et Ostja annab ettemakse teostamisega nõusoleku kauba tootmise 

alustamiseks ning kinnitab, et ta ei soovi esitatud mõõtmete ja muude andmete ülekontrollimist. 1.3. 

Ostja vastutab ainuisikuliselt, et vajadusel on järginud Muinsuskaitseseaduse nõuete täitmist. Ostja 

kinnitab, et enne tellimuse esitamist on tal sellise nõude olemasolu korral olemas 

muinsuskaitseametiga kooskõlastatud joonised või projekt ning tööde alustamise luba. Nõude 

eiramisest tulenevad kulud ja/või trahvid kannab ostja. 1.4. Ostu-müügilepingu üldtingimused on 

müüja ja ostja vahel sõlmitava tellimuse kinnituse lahutamatuks lisaks. Lepingu allkirjastamisel ja/või 

ettemaksu tasumisel kaotavad varasemad suulised kokkulepped kehtivuse. 

2. LEPINGU HIND, MAKSETINGIMUSED JA LEPINGU JÕUSTUMINE 2.1. Müüja müüb ostjale kaupa ja 

teenust müüja hinnakirja järgi. 2.2. Kauba ja teenuse eest tasumine toimub ülekandega müüja 

arvelduskontole. Tasumine loetakse toimunuks siis, kui raha on laekunud müüja arvelduskontole või 

tasutud kohapeal sularahas arve alusel. 2.3. Ostja tasub kauba ja teenuse eest ettemaksuna tellimuse 

kinnituses märgitud summa arvel näidatud kuupäevaks. 2.4. Ostja poolt jõustub leping, kui ostja on 

täitnud lepingu üldtingimuste punkti 2.3.   2.5. Teine osamakse peab olema tasutud enne 

toote/toodete väljastamist. 

3. KAUBA VALMISTAMINE JA ÜLEANDMINE 3.1. Müüja jätab endale õiguse muuta esialgselt 

kokkulepitud kauba valmimise tähtaega juhul, kui mõõtmete fikseerimine viibib tellija tegevuse tõttu 

või kui tellija teeb muudatusi avatäidete tehnilises lahenduses (sh muudatused värvuses, klaaspaketi 

tüübis, avatavuses, käelisuses ja kogustes). 3.2. Ostja on kohustatud tellitud kauba enne kauba 

vastuvõtuakti allkirjastamist mõistliku hoolsusega üle vaatama ja avastatud puudustest müüjat 

viivitamatult kirjalikult teavitama. Kulleriga kohale toimetatud kauba puuduste korral kulleri 

juuresolekul need märkida või keelduda saadetise vastuvõtust. Kui kauba vastuvõtuaktil puudub 

märge puuduste kohta, eeldatakse, et üleantud kaup vastab nõuetele. 

4. VÄÄRAMATU JÕUD 4.1. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast 

täitmist ei loeta lepingu rikkumiseks siis, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mille saabumist ostja ja 

müüja lepingu sõlmimisel ei näinud ette ega saanud ette näha. 4.2. Lepingus mõistetakse vääramatu 

jõuna ülestõusu, üldstreiki, massirahutusi poolte asukoha haldusüksuses, sõda, riigikogu või valitsuse 

akti, mis oluliselt takistab käesoleva lepingu täitmist, või muud lepingus loetlemata asjaolu, mida 

mõlemad pooled aktsepteerivad vääramatu jõuna. 4.3. Pool, kelle tegevus lepingujärgsete 

kohustuste täitmisel on takistatud vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud sellest koheselt 

kirjalikult teavitama teist poolt. 4.4. Kui vääramatu jõu asjaolud kestavad üle üheksakümne (90) 

päeva, loetakse käesolev leping lõppenuks, kuna seda on võimatu täita. Sellisel juhul ei ole kummalgi 

poolel õigus nõuda teiselt poolelt lepingu mittetäitmise või mittekohase täitmisega tekitatud kahju 

hüvitamist. 

 


