PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR ……-PM
Tallinnas, 23.mail 2011.a.
AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212,
aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216,
juhatuse liige ……….……………. (isikukood …………………) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel (edaspidi
nimetatud Müüja) ja
…………….…………………………., registrikoodiga ……………………,
aadressiga ……………………………………,
juhatuse liige …………………………… (isikukood …………………..) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel
(edaspidi nimetatud Ostja), keda nimetatakse edaspidi käesolevas Lepingus Pool või Poolteks, sõlmisid käesoleva
Lepingu (edaspidi Leping) alljärgnevate tingimustega:
Vastavalt Müüja krediidikomisjoni otsusele on Ostja:
Krediidilimiit
2000 (kaks tuhat) eurot
Makseaeg
21 päeva

1. LEPINGU DOKUMENDID
1.1. Lepingu dokumendid koosnevad käesolevast lepingust, lepingu lisadest, lisadest, milles lepitakse kokku
peale käesoleva lepingule allakirjutamist ning eraldi kokkulepetest, mis vormistatakse kirjalikult ja selleks
volitatud isiku/te poolt.
1.2. Käesolevale lepingule on lisatud lepingu sõlmimisel volitatud isikute nimekiri.
2. LEPINGU OBJEKT
2.1. Müüja müüb ja Ostja ostab tooteid vastavalt Ostja poolt esitatud tellimustele
3. TOODANGU KVALITEET JA VASTAVUS KÄESOLEVA LEPINGU TINGIMUSTELE
3.1. Toodangu kvaliteet peab vastama tootja tehnilistele tingimustele ja toodete kirjeldusele. Tootja tehnilisi
tingimusi mõistavad Pooled kui toodete kirjeldust Võlaõigusseaduse (VÕS) paragrahv 226 lg 2 mõttes.
Kõiki kaupadega seotud mittevastavusi lepingule menetletakse vastavalt Poolte kokkulepetele, kusjuures
poolte huvide kaitse on tagatud VÕS-st tulenevate regulatsioonide järgimisega ning poolte vahel sõlmitavate
mõistlike kokkulepetega.
3.2. Käesolevas lepingus käsitlevad Pooled mõisteid “toodangu mittekvaliteetsus” ja “toodangu
mittevastavus lepingule” järgmises tähenduses:
3.2.1 toodangu mittekvaliteetsus – kaup ei vasta kvaliteedisertifikaadile või mõnele muule Poolte vahel
kokku lepitud kauba kvaliteeti tõendavale dokumendile (p.3.1.)
3.2.2. toodangu mittevastavus lepingule – tegemist ei ole tootega, mida Ostja tellis.
3.3. Juhul, kui Ostja avastab toodangu vastuvõtmisel toodangu mittekvaliteetsuse
või selle mittevastavuse lepingule, peab Ostja teatama sellest viivitamatult Müüjale ja esitama
pretensiooni käesoleva lepingu p.9.1 ettenähtud tähtaja jooksul.
3.4. Ostjal on õigus taotleda Müüja esindaja kohalekutsumist käesoleva lepingu p.3.3. näidatud juhtumil
(kohalekutsumisel peab olema näidatud soovitav esindaja kohalesaabumise kuupäev). Müüja esindaja
juuresolekul koostatakse kahepoolne akt toodangu puuduste kohta. Juhul, kui Müüja oma esindajat
kokkulepitud tähtajaks kohale ei saada või ei soovi akti koostamisel osaleda võib Ostja koostada ühepoolse
akti, mis on pretensiooni esitamise aluseks ning tõendina Müüja poolt aktsepteeritav;
3.4.1. Poolte lahkarvamuste puhul võivad pooled kasutada sõltumatut eksperti. Ekspertiisi kulud tasub
ekspertiisi tellija.
3.5. Mittekvaliteetseks või lepingu tingimustele mittevastavaks tunnistatud toodangu on Müüja kohustatud
Ostja nõudmisel kas:
3.5.1. alandama kokkuleppeliselt toodangu maksumust ja hüvitama ekspertiisi kulud;
3.5.2. vahetama ümber mittekvaliteetse või lepingu tingimustele mittevastavaks tunnistatud toodangu
3.6. Müüja ei vastuta müüdud kaubal esinevate puuduste eest, millest ostja oli ostu sooritamisel teadlik või
millest ostja pidi lepingu sõlmimisel teadma.
3.7 Müüja vastutab ainult kauba mittevastavusest ostjale tekkinud otsese varalise kahju eest. Müüja ei ole
kohustatud hüvitama ostjale kaudseid kulusid või kahju, sealhulgas saamata jäänud tulu, mis võisid või
võivad tekkida mittekvaliteetse kauba kasutamisest või kasutamise võimatusest. Ühelgi juhul ei tohi kahjutasu
ületada vigase või puudulikult tarnitud kaubapartii maksumust.
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4. TOODANGU ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE JA TARNIMISE TINGIMUSED
4.1. Müüja kohustub tellitud toodangu Ostjale üle andma ja ostja kohustub nimetatud toodangu vastu võtma
tellimuses märgitud ja aktsepteeritud ajavahemikul. Vastuvõtmisel juhinduvad pooled VÕS § 219 sätetest.
4.2. Esitama müüjale hiljemalt 24 tundi ette kirjaliku (ka faksi teel või e-maili teel) tellimuse toodangu
saamiseks. Tellimuses peab sisalduma:
a) tellimuse kuupäev ja number
b) tellitud toodang ja selle kogus
c) tellitud toodangu tarnimise soovitav aeg ja koht
d) ostja volitatud esindaja nimi ja telefoni number.
4.3. Müüja informeerib vajadusel eelnevalt ostjat toodangu faktilise üleandmise ajast.
4.4. Alates materjalide üleandmisest vedajale ei vastuta müüja müüdud materjalide koguse ja kvaliteedi
halvenemise eest võrreldes üleandmise momendil olevate näitajatega.
4.5. Toodangu juhusliku hävimise riisiko läheb müüjalt ostjale toodangu pealelaadimisel ostja poolt saadetud
transpordivahendile (või üleandmisel vedajale juhul, kui vedaja on kolmas firma).
4.6. Tarnimise tingimused ja poolte toodangu kättetoimetamise transpordikulud vastavad tarneklauslite
põhinõuetele EX Work (vastavalt “Incoterms 2000”). Ostetud kaubad laaditakse müüja laos ostja
transpordivahendile ilma täiendava tasuta.
4.7. Toodangu vastuvõtmisel on Ostja kohustatud kontrollima selle vastavust tellimusele, kvaliteeti ja
koguselist vastavust arvel märgitule.
4.8. Tellimuse üleandmisel – vastuvõtmisel ilmnenud lahknevused aktsepteeritud tellimuse kinnitusest
nomenklatuuris, koguses ja kvaliteedis, fikseeritakse arvel. Vajadusel koostavad üleandja – vastuvõtja
vastavasisulise akti.
4.9 Komplekteeritud ja tellimuse tingimuste kohaselt tarnitud toodangu vastu võtmisest keeldumisel tasub
Ostja Müüjale leppetrahvi 10 % kauba maksumusest, kuid mitte vähem, kui 64 eurot.
5. MAKSETINGIMUSED JA ARVELDUSED
5.1. Lepingu kogumaksumuse summa tuleneb arvetest, millised esitab müüja ostjale tarnitud toodete eest.
5.2. Ostja kohustub tasuma müüjale arvel näidatud summa hiljemalt 21 päeval arve väljakirjutamise päevast
alates. Arve tasumise kuupäevaks loetakse päev, mil raha laekub müüja pangaarvele või makstakse sularahas
müüja kassasse. Juhul, kui tasumise kuupäev langeb nädalavahetusele või riiklikule pühale on ostja
kohustatud tasuma müüja arved järgneval tööpäeval.
5.3. Müüja võib nõuda toodete eest ettemaksu. Enne selle laekumist ei ole Müüja kohustatud Ostjale tooteid
üle andma. Ettemaksu summa näidatakse ära toote pakkumisel või tellimuse kinnitusel. Toote pakkumine või
tellimuse kinnitus on aluseks Ostjale ettemaksu tasumisel.
5.4. Juhul, kui ostja viivitab toodangu eest tasumisega käesoleva lepingu p.5.3 näidatud tingimustel, on
müüjal õigus nõuda ostjalt viiviseintressi (viivist) 0,2 (null koma kaks) % päevas tähtaegselt tasumata
summast. Viivist hakatakse arvestama maksetähtpäevale järgnevast päevast.
5.5. Ostja on kohustatud viiviseid tasuma 5 tööpäeva jooksul arvestatuna Müüja poolt vastava nõude
esitamisest.
5.6. Võlgnevuse korral loetakse Ostjalt laekunud summadest tasutuks kõigepealt viivised seejärel leppetrahvid
ja kulutused, mida Müüja pidi tegema võla sissenõudmiseks ning alles viimases järjekorras põhivõlgnevus.
5.7. Kui Ostja viivitab toodangu eest tasumisega rohkem kui 14 päeva, on Müüjal õigus pöörduda võlgnevuse
sissenõudmiseks kohtusse. Ostjal on kohustus hüvitada Müüjale kõik võla sissenõudmiseks tehtud kulutused

6. KAUBA KREDIIT
6.1. Kauba krediidiks nimetatakse müüja poolt ostjale müüdut toodangut, mille eest pole veel tasutud.
6.2. Müüja poolt ostjale antava krediidilimiit on 2000 (kaks tuhat) eurot.
6.3. Krediidilimiidi määrab müüja.
6.4. Krediidilimiiti on müüjal õigus ühepoolselt ilma ette teatamata muuta.
6.5.Ostjal ei ole õigus saada toodangut krediiti, kui ostja poolt müüjale tasumata summa ületab
krediidilimiidi.
6.6. Krediidilimiidi või maksetähtaja ületamise korral pannakse kliendi konto automaatselt ilma ette
hoiatamata tarnekeelu alla.
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7. POOLTE KOHUSTUSED JA ÕIGUSED
7.1. Ostja kohustub:
7.1.1. Esitama nimekirja volitatud isikutest, kellel on õigus teha tellimusi, vastu võtta kaupu ja lahendada
lepingu täitmisega seotud küsimusi. Nimekiri peab olema allkirjastatud juhatuse liikme poolt. Ostja on
kohustatud kirjalikult teatama müüjale volitatud isikute nimekirja muutumisest. Selle nõude eiramisest
tekkinud probleemide eest vastutab Ostja. Peale nimekirjas toodud isikute on õigus kaupa kätte saada ostja
esindajal ühekordse volikirja alusel, millel on volitatud isiku allkiri.
7.1.2. viivitamatult teatama müüjale oma postiaadressi ja telefoninumbrite muutumisest
7.1.3. tasuma ostetud toodangu eest müüjale vastavalt käesolevale lepingule
7.1.4. koheselt informeerima asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada sõlmitud lepingu täitmist,
samuti nende omavatest andmetest ja asjaoludest, mis on muutunud sõlmitud lepingus või esitatud
dokumentides fikseeritud andmetega. Teatamise kohustus kehtib ka siis, kui andmed on massiteabevahendite
kaudu avaldatud.
7.1.5. müüjale hüvitama kõik kulutused, mis müüja on teinud ostjalt maksevõlgnevuse sissenõudmiseks.
7.2. Müüja kohustub:
7.2.1. läbi vaatama ostja poolt esitatud tellimuse ja teatama ostjale probleemidest, mis takistavad või võivad
takistada tellimuse täitmist
7.2.2. täitma ostja poolt saadetud tellimuse aktsepteeritud osas vastavalt käesoleva lepingu tingimustele
7.2.3. rahuldama ostja poolt saadud pretensioone käesolevas lepingus sätestatud tingimuste kohaselt
7.2.4. läbi vaatama ostja poolt esitatud kiirtellimusi (täitmise aeg alla 24 tunni) ja otsustama nende täitmise
võimaluse, teatades sellest ostjale.
7.2.5. kaupade tellimuse vastuvõtul ja kaupade väljastamisel kontrollima esindaja volitusi ja isiku vastavust
ostja poolt väljastatud volitatud isikute nimekirjale ja võrdlema isiku samasust Eestis kehtiva isikut tõendava
dokumendiga
7.3. Ostjal on õigus:
7.3.1. loobuda tellimusele mittevastavate või defektsete kaupade vastuvõtmisest
7.3.2. loobuda tellimusest või keelduda kauba vastuvõtmisest, kui müüja on viivitanud kauba tarnimisega
rohkem kui 7 kalendripäeva alates kokkulepitud tarnetähtajast
7.3.3. taotleda maksetähtaja pikendust ja krediidilimiidi suurendamist juhul, kui ta on korrektselt tasunud
müüja poolt esitatud arved maksetähtaja jooksul
7.4. Müüjal on õigus:
7.4.1. nõuda ostjalt leppetrahvi 10 (kümme) % ostja poolt välja vedamata kauba maksumusest, nõuda kahju
hüvitamist ulatuses, mida ei kata leppetrahv ja loobuda kauba Ostjale üleandmisest, kui Ostja ei vea välja
tellitud toodangut 10 (kümne) kalendripäeva jooksul peale kokkulepitud tähtpäeva.
7.4.2. pooled vastutavad oma lepingust tulenevate kohustuste rikkumiste eest, kui rikkumine on põhjustatud
süüliselt
8. LEPINGU KEHTIVUS, MUUTMINE JA LÕPETAMINE
8.1. Käesolev leping jõustub allakirjutamise kuupäevast ja kehtib tähtajatult
8.2. Käesolevat lepingut võib muuta lepingupoolte kirjalikul kokkuleppel. Nimetatu järgimata jätmisel on
muudatus tühine. Muudatused jõustuvad pärast allakirjutamist mõlema lepingupoole poolt või lepingupoolte
määratud tähtajal.
8.3. Leping lõpetatakse kirjaliku sooviavalduse alusel, kusjuures poolte mitterahalised ja rahalised kohustused
kuuluvad vaieldamatult täitmisele vastavate tähtaegade saabumisel.
8.4. Müüjal ja ostjal on õigus leping ühepoolselt lõpetada, kui ostja ei täida lepingust tulenevaid kohustusi
9. PRETENSIOON
9.1. Ostjal on õigus esitada müüjale pretensioonid toodangu puudujäägi korral 1 (ühe) kalendripäeva jooksul
ja toodangu puuduste, lepingule mittevastavuse kohta hiljemalt 3 (kolme) kalendripäeva jooksul arvates
käesolev lepingu p.3.4.ettenähtud akti koostamise allakirjutamise kuupäevast ja ainult nimetatud akti alusel.
9.2. Pretensioonis peab olema näidatud:
a) kauba nimetus
b) kauba kogus, mille kohta pretensioon esitatakse
c) lepingu lisa number
d) saatelehe number ja kuupäev
e) lõppkontrolli akti number ja kuupäev
f) pretensiooni sisu
g) ostja nõudmised
9.3. Müüja peab saadud pretensiooni läbi vaatama ja vastuse andma 10 (kümne) kalendripäeva jooksul
pretensiooni saamise kuupäevast
9.4. Juhul, kui ostja ei esita pretensiooni käesolevas lepingus p.9.1. nimetatud tingimustel kaotab ta õiguse
pretensiooni esitada
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10. VÄÄRAMATUD JÕUD
10.1. 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. Nimetatud asjaolu olemasolu peab olema tõendatav ning vaatamata eelnimetatud
ettenägemata asjaoludele, on pooled kohustatud võtma tarvitusele abinõud tekkida võiva kahju vähendamiseks.
Kui takistav asjaolu on ajutine, on kohustuste rikkumine vabandatav üksnes aja vältel, mil asjaolu takistas kohuse
täitmist.
10.2. 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 tähitud kirjaga teate.
11. TEADETE EDASTAMINE
11.1. Üks pool edastab lepinguga seotud teated teise poole lepingus märgitud aadressil.
11.2. Pooltevahelised lepinguga seotud teated peavad olema lepinguga ettenähtud vormis, välja arvatud
juhtudel, kui sellised teated on informatsioonilise iseloomuga, mille edastamisel teisele poolel ei ole õiguslikke
tagajärgi. Informatsioonilist teadet võib edastada telefoni, faksi, e-maili, kirjaliku teate kaudu.
11.3. Teade loetakse kätteantuks, kui teade on üle antud allkirja vastu või teade on saadetud postiasutuse poolt
tähitud kirjaga poole poolt lepingus näidatud aadressil ja postitamisest on möödunud 5 (viis) kalendripäeva või
teade on saadetud teisele poolele faksiga.
11.4. Poolte lepingust taganemise avaldused, samuti poole nõue teisele poolele, mis esitatakse tulenevalt
lepingu rikkumisest, peab olema kirjalikus vormis.
12. LÕPPSÄTTED
12.1. Kuni ostuhinna tasumiseni jääb asja omand müüjale (omandireservatsioon). Omandireservatsiooni
ühesel mõistmisel juhinduvad pooled VÕS § 233.
12.2. Käesolevas lepingus on ette nähtud kõik lepingu tingimused ning eeltoodu ühesel mõistmisel
juhinduvad pooled VÕS § 31.
12.3. Lepinguga seonduvaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kui lepingust
tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus kohtu korras.
12.4. Kõigi küsimuste lahendamisel, mis ei ole reguleeritud käesoleva lepinguga, juhinduvad pooled
kehtivast seadusest.
12.5. Käesoleva lepingu tõlgendamisel juhinduvad pooled VÕS §29 sätetest.
12.6. Lepingu täitmist või nõuetekohast täitmist takistavate ettenägemata asjaolude ilmnemisel juhinduvad
pooled VÕS § 103.
12.7. Käesolev leping on koostatud ja allakirjutatud eesti keeles 2 (kahes) võrdset juriidilist jõudu omavas
identses eksemplaris, millest üks jääb müüjale ja teine ostjale.
12.8 Kokkuleppe osalised on enne kokkuleppele alla kirjutamist hoolikalt tutvunud kokkuleppe tekstiga ja
leiavad, et see on kõigis tingimustes vastav nende tegelikule tahtele.
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POOLTE KONTAKTANDMED

MÜÜJA
Nimi
Äriregistri kood
Aadress

OSTJA

Telefon
Faks
Arveldusarve
Pank

Puumarket AS
10363212
Väike-Männiku 11
Tallinn, 11216
655 9232
655 9138
10002021405009
SEB pank

…………………………………
…………………………………
………………………………..
……………………………….
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

E-maili aadress

puumarket@puumarket.ee

……………………………

MÜÜJA

………………………....
…………………… / juhatuse liige

OSTJA

………………………………

………...……………….
(dokumendi number)

Kinnitan andmete õigsust:
________________________________
kuupäev ja koht
________________________________
AS Puumarket´i esindaja (nimi ja allkiri)

……………………………
POOLT VOLITATUD ISIKUTE NIMEKIRI VASTAVALT PÜSIKLIENDI LEPINGU
NR………..-PM PUNKTILE 7.1.:
NIMI

ISIKUKOOD

TELEFON

1. ……………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………………
3 ………………………………………………………………………………………..
4........................................................................................................................................
5........................................................................................................................................
6........................................................................................................................................
7........................................................................................................................................
8........................................................................................................................................
9........................................................................................................................................
10......................................................................................................................................

OSTJA:
...........................................................
...........................................................
nimi ja amet

“........”...........................2011.a.

