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Kaupade üldised müügitingimused. 
 

 
1.     Üldine. 
1.1. Käesolevad kaupade üldised müügitingimused (edaspidi: Tingimused) on aluseks kõigile Müüja poolt müüdavate Kaupade 

müügist tulenevatele kokkulepetele. 
1.2. Käesolevatest Tingimustest erinevad tingimused on võimalikud ainult poolte poolt kirjalikult vormistatud vastaval 

kokkuleppel. 
1.3. Miski käesolevates Tingimustes ei ole mõeldud piirama Tarbija (Võlaõigusseaduse mõistes) seaduslikke õigusi. 
 

2. Tellimuse kinnitus. 
2.1. Müüja  ja Ostja vahelise suhte aluseks on Ostja poolse Tellimuse alusel vormistatud Tellimuse kinnitus (edaspidi: 

Kinnitus), mille Ostja ja Müüja õiguslikult pädevad esindajad tehingu tingimuste sobimisel kinnitavad.  
2.2. Koos Kinnitusega nõustub Ostja käesolevate Tingimustega. 
2.3. Kinnituse tingimused kehtivad vaid siis kui Ostja allkirjastab Kinnituse hiljemalt 1 päeva jooksul alates Kinnituse kuupäevast. 
 

3. Kauba hind ja selle tasumise tingimused.  
3.1. Kauba hind ja selle tasumise tingimused on fikseeritud Kinnituses. 
3.2. Kaupade hinnale lisandub käibemaks vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale käibemaksumäärale.    
3.3. Müüjal on õigus küsida Kaupade eest ettemaksu. Ostja loobumisel tellitud Kaubast ettemaksu ei tagastata. 
3.4. Tarnitud Kaupade hind sisaldab kaupade transpordikulusid kuni Müüja laoni kui Kinnituses ei ole märgitud teisiti.  
3.5. Edasine Kaupade transport toimub Ostja kulul, kui ei ole kokku lepitud teisiti. 
 

4. Tarneaeg ja viis. 
4.1. Müüja ja Ostja poolt Kinnituses märgitud Kaupade kättesaamise tähtaeg on soovituslik ning pole Tellimuse täitmise 

Tarneaja garantiiks. 
4.2. Saadetis peab olema kohale toimetatud Kinnituses märgitud viisil ja tarnetingimuse kohaselt. 
 

5. Kauba pakkimine. 
5.1. Kauba pakkimine on hinna sees, kusjuures pakend ei ole tagastatav, kui ei ole teisiti kokku lepitud. 
5.2. Müüja ja Ostja kokkuleppel võib olla Kaup pakitud eripakendisse, mille eest Ostja tasub eraldi. 
 

6. Kaupade vastu võtmise ja ülevaatamise kohustus. 
6.1. Ostja võtab Kaubad vastu Müüja laos, kusjuures Ostja on Kaupade vastuvõtmisel kohustatud kontrollima kauba koguse 

vastavust saatedokumentidele. 
6.2. Kaupade vastuvõtmisel on Ostja kohustatud informeerima Müüjat viivitamatult Kauba tarnimisel ilmsiks tulnud silmaga 

nähtavatest kõrvalekalletest. 

6.3. Kaupade juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko läheb Müüjalt Ostjale Kaupade üleandmisel. 
 
7. Hoiutasu. 
7.1. Ostja peab tasuma  Kaupade Hoiutasu Müüja laos aja eest, mis ületab kokkulepitud Tarneaega rohkem kui kaks nädalat. 
7.2. Hoiutasu on aastate lõikes muutuv ja on Tellimuse kinnituses fikseeritud. 
 

8. Kauba omandiõigus. 
8.1. Kauba omandiõigus läheb Müüjalt üle Ostjale peale müügihinna täielikku laekumist Müüjale. 
 

9. Müügigarantii. 
9.1. Müügigarantii Tootele kehtib juhul kui on kinni peetud kõikidest Toote paigaldus- ja hooldusjuhistest. 

 
10. Kauba käitlemine.  
10.1. Müüja garanteerib, et müüdud Kaubad on õigesti märgistatud ja vastavad avalikult kättesaadavatele spetsifikatsioonidele.  
10.2. Müüja kindlustab Ostja kauba õigeks käitlemiseks vajaliku informatsiooniga. Enamus Müüja poolt pakutavate Kaupade 

õigeks käitlemiseks vajalikud paigaldus- ja hooldusjuhised on kättesaadavad Müüja interneti koduleheküljel aadressiga 
www.tekero.ee/juhised.  

10.3. Ostja kohustuseks on kasutada Kaupa sihipäraselt ja täita kõiki Kauba õigeks käitlemiseks vajalike juhiseid.  
10.4. Kauba ebaõige käitlemise tagajärjel tekkinud defektide eest vastutab Ostja. 
 

11. Reklamatsioonid. 
11.1. Kõik Ostja poolsed reklamatsioonid peavad olema esitatud Müüjale enne Toodete paigaldamist. 
11.2. Ostja poolsete reklamatsioonide loovutamiseks kolmandatele isikutele on vajalik saada eelnev Müüja nõusolek. 
 

12. Vääramatu jõud.  
12.1. Müüja ei ole vastutav Tarne mittetäitmise eest, kui see on tingitud asjaoludest, mis ei ole Müüja poolt mõjutatavad.  
 

13. Muud tingimused.  
13.1. Kõik Müüja ja Ostja vahelised erimeelsused püütakse lahendada eesti keeles läbirääkimiste teel. Juhul, kui läbirääkimised ei 

anna tulemusi, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras. 
 


