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ÜLDISED MÜÜGITINGIMUSED 2018

Kui ei ole kokku lepitud teisiti, kehtivad käesolevad üldtingimused kõigi müüja tehtavate müügitehingute
kohta.

1. Kohaldamisala

Käesolevates üldistes müügitingimustes tähendab „müüja“ Tibnor Estonia AS-i või Tibnor Estonia AS
õigusjärglast või volitatud isikut, kes müüb kaupa.

Käesolevad tingimused lisatakse kõikidesse ostja ja müüja vahel sõlmitud kauba müügilepingutesse
(edaspidi: leping) ja reguleerivad neid lepinguid.
Käesolevad tingimused kehtivad iga ostja ja müüja sidusettevõtja vahelise kauba müügilepingu kohta
ja reguleerivad seda lepingut, kui nimetatud lepingu pooled on viidanud käesolevatele tingimustele.
Müüja sidusettevõtja tähendab majandusüksust i) mis kontrollib või omab müüjat; ii) mida kontrollib
müüja või mis kuulub müüjale või iii) mis on müüjaga ühise kontrolli all või ühises omanduses.
Käesolevad tingimused on ülimuslikud kõigi kirjalike või suuliste lepete suhtes, mis on tehtud enne
käesoleva lepingu sõlmimist, ja kõigi ostja seatud tingimuste suhtes, välja arvatud juhul, kui müüja on
nendega selgesõnaliselt nõus.
Käesolevad tingimused kehtivad lisaks veel kõigi tulevaste müüja ja ostja vaheliste kauba müügilepingute
kohta, isegi kui käesolevate tingimuste rakendamist ei ole selgesõnaliselt eraldi mainitud.
Müüja mis tahes käitumist ei peeta ostja esitatud tingimustega nõustumiseks.

2. Leping

Kõik müüja esitatud hinnapakkumised esitatakse ilma kohustuseta ja tähendavad ainult kutset ostjale teha
ostupakkumine.
Ükski sellise hinnapakkumise alusel või mingil muul viisil ostja poolt tehtud tellimus ei sea müüjale ühtegi
tarnekohustust.
Leping peetakse sõlmituks kohe, kui tellimus on nõuetekohaselt kirjalikult või elektroonse andmeülekande
teel aktsepteeritud, kasutades selleks müüja vormi „Tellimuskinnitus“ (ingl k Confirmation of Order).
Kõik vastuväited müüja tellimuskinnituse kohta tuleb esitada kohe, kuid mitte hiljem kui kümne (10) päeva
jooksul tellimuskinnituse kuupäevast.

Kõikidel väidetel, mis sisalduvad müüja brošüürides, kataloogides, kasutusjuhendites või infovoldikutel või
ostja ja müüja vahelises kirjavahetuses ei ole õiguslikku tähendust.

3. Tarnimine

3.1  Tarnetähtaeg

Müüja teeb kõik mõistliku selleks, et teha tarne ostja soovitud kuupäeval või kuupäevadel, kuid tarne
nimetatud kuupäeval või kuupäevadel ei ole siiski tagatud, samuti ei peeta seda lepingu tingimuseks.
Tellimuskinnituses märgitud tarneaeg ei ole siduv, välja arvatud, kui selles on eraldi selgesõnaliselt kokku
lepitud.

Kui kaup tarnitakse hiljem, kui tellimuskinnituses esitatud kuupäeval või kuupäevadel, ei vastuta müüja ühegi
kulu, kulutuse, vigastuse või kahju eest, mille põhjuseks on tarne hilinemine, välja arvatud, kui viivituse
põhjuseks on müüja teadlik kuritahtlik käitumine või raske hooletus.
Müüja vastutus on kõikidel juhtudel piiratud kauplemise käigus ette nähtavate ja tavapäraste
esinevate kahjudega.
Kui müüja on selgesõnaliselt ja kirjalikult võtnud kohustuse tarnida tooted kindlal kuupäeval, on müüja
kohustatud, välistades kõik muud heastamisvahendid, tasuma leppetrahve tarne hilinemise korral,
tingimusel, et see on selgesõnaliselt kirjalikult kokku lepitud.

Ostjal on õigus taganeda lepingust tarne hilinemise põhjusel ainult siis, kui ostja on määranud mõistliku
kestusega lisaaja, mille jooksul müüja ei ole kaupa kohale toimetanud.

3.2  Tarnetingimused

Kui kirjalikult ei ole kokku lepitud teisiti, on tarnetingimuseks  Ex Works müüja nimetatud asukohas
(Incoterms 2010 või selle uuendatud versioonid).
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Müüja peab teavitama ostjat, kui kaup on äravedamiseks valmis kokku lepitud kohas, ja ostja peab
kaubale kohe järele tulema.
Kui ostja ei tule kaubale järele, võib müüja ostja kulul saata kauba teele või ladustada selle nii, nagu
peab seda vajalikuks.
Müüja tarnekohustus peetakse sellega täidetuks, millega risk läheb üle ostjale, mis tähendab ka
kohustust maksta lepinguhind.

Sõltumata käesolevas lepingus sisalduvast mis tahes muust tingimusest võib müüja omal äranägemisel
tarnida ja esitada arve kauba eest ositi, mille korral igat tarnet koheldakse eraldi lepinguna.

Kui enne müügitehingut on kokku lepitud, et kauba tarne on müüja kohustuseks, on müüjal õigus
pärast ostjale vastava teate esitamist, tarnida kogu kaup või osa sellest kuni kolm (1 - 3) nädalat
enne tarneaega.
Selliste varem saadetud tarnete kohta esitatakse arve kokku lepitud tarnetähtaja alusel.

Ükski ostja esitatud nõue, mis puudutab varem tarnitud kaupa, ei vabasta ostjat kohustusest võtta vastu
järgmised tellitud kauba tarned.

4. Maksetingimused

4.1 Täissumma tasumine

Lepinguhind ja maksetingimused on määratud tellimuskinnituses.
Kui kirjalikult ei ole teisiti kokku lepitud, peab ostja maksma täieliku hinna arve kuupäevast 14 päeva jooksul.

Makse peetakse toimunuks alles siis, kui müüja kontole on tagasipöördumatult laekunud täissumma arvel
märgitud valuutas.
Ostjal ei ole õigust kinni pidada ühegi sellise summa maksmist või osalist maksmist, mille ostja peab
väidetavalt tasuma, kas seda tasaarveldades või esitades vastunõude, välja arvatud juhul, kui
vastunõuet ei vaidlustata või vastava jurisdiktsiooni kohus on teinud edasikaebamisele mitte kuuluva
otsuse, et see summa tuleb ostjale tasuda.

4.2  Maksmata jätmisel kohaldatavad heastamisvahendid

Kui ostja peaks jätma lepingu järgi tasumisele kuuluva summa tasumata, kehtib järgmine:

i) pärast asjakohase teate esitamist ostjale, on müüjal õigus ostja teiste lepingute alusel mis tahes
kauba tarne peatada või jätkata tarnimist edaspidi sellistel eritingimustel, mida müüja peab mõistlikult
sobivaks;

ii) kõik arved, mille tasumise tähtaeg ei ole veel saabunud, tuleb tasuda müüjalt ostjale esitatava
vastava teate korral;

iii) müüjal on õigus nõuda viivise tasumist lepingus näidatud määras tasumise tähtajast kuni makse
tegeliku sooritamise kuupäevani vastavalt punktile 4.1. Kui tähtaja ületanud maksetelt arvutatavat
viivist ei ole lepingus ette nähtud, peab ostja tasuma viivist kohaldatava seaduse järgi.

4.3  Eeldatav rikkumine

Müüja võib peatada oma kohustuste täitmine, kui pärast lepingu sõlmimist ilmneb, et ostja ei suuda
ilmselt täita olulist osa oma kohustustest, mille põhjuseks on, kuid mitte ainult, tema suutmatus kohustusi
täita või tema puudulik krediidivõime, või kui seda saab järeldada tema käitumisest lepingu täitmise
ettevalmistamisel või selle täitmisel.
Kui müüja on saatnud kauba välja enne eeldatava rikkumise ilmnemist, võib müüja keelata kauba ostjale
üleandmist, isegi kui ostjal on dokument, mis annab talle õiguse kaup vastu võtta.
Müüja õigus peatada oma kohustuste täitmine lõpeb, kui ostja on tasunud kauba eest täies mahus.

4.4  Müüja õigus leping üles öelda

Punktides 4.2 ja 4.3 kirjeldatud asjaolude esinemisel on müüjal õigus määrata mõistliku pikkusega
lisaaeg, mille jooksul tuleb kauba eest tasuda üleantava kauba vastu.
Müüjal on õigus leping üles öelda, kui kauba eest ei ole makstud nimetatud lisaaja jooksul.



3/5

5. Omandiõiguse säilimine

Lepingujärgne kaup jääb müüja omandisse kuni kõigi ostja ja müüja vaheliste lepingute alusel
maksmisele kuuluv kogusumma on kontrollitaval viisil tasutud.
Ostja peab ladustama tarnitud kauba nii, et seda saaks selgelt müüja omandisse kuuluvana
identifitseerida.

Kui mis tahes makse ei ole kas täielikult või osaliselt ettenähtud tähtajaks tasutud või kui ostja kinnisvara või
vara kuulub sundtäitmisele või kui ostja ise või mõni tema kreeditor on esitanud pankrotiavalduse (vabal
tahtel või sunni tõttu) või kui ostja ei suuda oma kohustusi rahuldada nende täitmise saabumisel, võib müüja
siseneda ostja territooriumile selleks, et võtta tagasi kogu tarnitud kaup või osa sellest või see edasi müüa
ulatuses, mida lubab kohaldatav õigus.

6. Kogus

Tarnitud kauba kaalu või koguse suhtes kehtib kümne (10) protsendi suurune lubatud hälve tellimuse
kinnitusel näidatud kaalust või kogusest ning ostja poolt maksmisele kuuluv summa tuleb arvutada
lepingumäärade alusel.

Müüja saatelehele märgitud kauba kaal või kogus on ostjale lõplik ja siduv, välja arvatud juhul, kui ostja
on esitanud nõuetekohase teate kaalus või koguses esineva kõrvalekalde kohta seitsme (7) päeva
jooksul pärast kauba kättesaamist ja on seejärel jätnud müüjale mõistliku võimaluse olla juures kauba
kaalu või koguse kontrollimisel enne, kui seda kaupa hakatakse kasutama, töötlema või müüma.

Igasugune kõrvalekalle ostjale tarnitud kauba kaalus või koguses, mis ületab käesoleva punkti esimeses
alapunktis lubatud hälvet, ei peeta iseenesest lepingu rikkumiseks ja see ei anna ostjale õigust tarnitud kaup
tagasi lükata.
Ostjal on õigus saada raha tagasi või lisakaup vastavalt müüja valikule, välistades kõik muud
heastamisvahendid.

7. Kvaliteet

7.1  Ülevaatus

Ostja on tarnitud kauba vastu võtnud selle kvaliteedi, mõõtude ja iga muu konkreetse omaduse osas, mis
oleks hoolikal ülevaatusel või mõistlikul katsetamisel olnud ilmne, välja arvatud, kui ostja:
a) esitab seitsme (7) päeva jooksul pärast kauba vastuvõtmist kirjaliku nõude, kus on täpsustatud väidetav
kvaliteedi või seisundi mittevastavus ja
b) jätab seejärel müüjale mõistliku võimaluse kaup üle vaadata.

Tegelikust kauba kvaliteedi või selle seisundi mittevastavusest, mis ei olnud (ja seetõttu jäi tähele panemata)
hoolikal ülevaatusel või mõistlikul katsetamisel ilmne, tuleb teavitada müüjat kirjalikult kohe pärast seda, kui
ostja on selle avastanud, kuid gal juhul mitte hiljem kui 12 kuud pärast kauba vastuvõtmist.
Teates tuleb üksikasjalikult kirjeldada väidetavat mittevastavust ning ostja peab müüjale andma mõistliku
võimaluse kaup üle vaadata, mis on müüja igasuguse kohustuse eeltingimus seesuguse väidetava
mittevastavuse korral.
Ostjat ei vabastata müüjale kauba üle vaatamise või katsetamise võimaluse andmise kohustusest
ainuüksi seetõttu, et kaupa on muudetud ja kaup on seetõttu saanud kolmanda isiku toodete osaks või
on kolmanda isiku valduses mistahes asukohas.

7.2  Mittekvaliteetne kaup

Kaupa, mida müüakse mittekvaliteetse kaubana või kaupa, mille suhtes ostja ja müüja on kokku
leppinud, et need kuuluvad mittekvaliteetse kauba hulka, müüakse nende tegelikus olekus ja seisundis
ilma garantiita ja kõigi nendel esinevate vigade ja puudustega.
Müüja poolt sellise kauba kohta antud igasugune spetsifikatsioon või muu teave esitatakse heas usus ning
müüja ei võta mingit vastutust selliste spetsitikatsioonide või muu teabe õigsuse eest.
Müüja ei ole mitte mingitel asjaoludel vastutav ostja või kolmanda isiku ees seoses sellise kauba
kvaliteedi või seisundiga.

7.3  Kauba sobivus
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Müüja ei võta mingit vastutust selle eest, et tarnitud kaup sobib mingiks konkreetseks otstarbeks, sest
ostja, kes tunneb oma nõudeid paremini peab täielikult tuginema oma oskustele ja otsustusvõimele
kauba sobivuse hindamisel oma soovitud eesmärgi täitmiseks enne kauba kasutamist või kaasamist mis
tahes tootesse või selle rakendamist.
KÄESOLEVAGA VÄLISTATAKSE IGASUGUNE GARANTII MÜÜDAVUSE VÕI SOBIVUSE VÕI MINGIKS
KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA, MILLELE VÕIDAKSE VIIDATA NORMIDE,
KAUPLEMISTAVA VÕI MILLEGI MUU VAHENDUSEL.

7.4  Heastamisvahendid puuduste korral

Kui ostja on täitnud punkti 7.1 nõuded ja punktide 7.2 ja 7.3 alusel on ostja näidanud, et kaubal või selle osal
esineb mittevastavus kvaliteedi või seisundi või mõne muu omaduse suhtes (välja arvatud kõrvalekalded
kaalus või koguses) müüjaga seostatavatel põhjustel ning kui müüja ja ostja ei suuda kokku leppida, et ostja
peaks kauba vastu võtma kokku lepitud väärtuses, võib müüja, välistades kõik muud heastamisvahendid,
omal äranägemisel:

i. heastada mittevastavuse kohe, kui see on praktiliselt mõistlik või

ii. tagada kauba asendamise tarne esialgses kohas kohe, kui see on mõistlikult praktiline või

iii. maksma ostjale tagasi kauba hinna ja ostjal tekkinud mõistlikud veokulud mittevastava kauba
vedamisel sellise kauba esialgsest tarnekohast müüja poolt kirjalikult ette nähtud kohta.

eespool toodud juhtudel ii) ja iii) jääb defektne kaup müüja omandisse.

Kui müüja ei kasuta eespool ette nähtud valikuõigust või kui müüja ei saa toimida eespool toodud tema
valitud i) või ii) järgi, võib ostja omal äranägemisel kas lepingu üles öelda või nõuda defektile vastavat hinna
alandamist.

8. Kohustused

Ostjal on õigus ainult lepingus ette nähtud heastamisvahenditele, mis välistavad kõigi teiste vahendite
kasutamise.
Mitte mingitel asjaoludel ei vastuta müüja mis tahes kaudsete, tulenevate või hiljem tekkida võivate kahjude
eest, nagu näiteks, kuid mitte ainult, toodangu või oodatava kasumi kaotus või mis tahes muu kaudne kaotus
või kahju, mis tekib lepingust või seoses lepinguga.

Müüja vastutab tervisekahju eest ainult siis, kui sellise vigastuse põhjuseks oli müüja raske hooletus.
Müüja ei vastuta mingi varale tekitatud kahju eest, mille põhjustajaks võib olla kaup selle ostja või
kolmanda isiku valduses olemise ajal.
Müüja ei vastuta ka kahju eest ostja või kolmanda isiku valmistatud toodetele või toodetele, millesse on
lisatud müüja müüdud kaup.
Kui müüjal tekib vastutus kolmanda isiku ees varale tekitatud kahju korral, nagu eespool kirjeldatud, hüvitab
ostja kahjud, ei pea müüjat kahju eest vastutavaks ja kaitseb teda sellega seoses.

Müüja koguvastutus kõigi nõuete eest, mis tekivad lepingust või seoses sellega või tarnitud kaubast või
seoses sellega, ei ületa tarnitud kauba lepinguhinda.

9. Vääramatu jõud

Kui kauba või mõne selle osa tootmine, töötlemine või tarnimine on otseselt või kaudselt takistatud või
raskendatud asjaolude tõttu, mis ei allu müüja mõistlikule kontrollile, sealhulgas, kuid mitte ainult
järgmised asjaolud: sõda (välja kuulutatud või välja kuulutamata), sõjaoht, ülestõus, tsiviilrahutus,
sabotaaž, tulekahju, torm, liiklustakistus jää või mõne muu takistuse tõttu sadamas, plahvatus,
looduskatastroof; valitsuste korraldused või määrused; Euroopa Komisjoni otsused või direktiivid; streik,
töösulg või mõni muu töötajate kooskõlastatud tegevus; tooraine, kütuse, veovahendite puudus või
puudulik elektrivarustus; tehase või masinate osaline või täielik rike; alltöövõtjast tingitud viivitus; kahju
või kaotus vedamise või ladustamise ajal; ekspordi- ja/või impordikeeld või mis tahes põhjus, mis ei allu
müüja või kauba tootmisprotsessi või tarnimisega seotud ettevõtete kontrollile, siis pikendatakse kauba
tarneaega ajavahemiku võrra, mille ajal esines vääramatu jõud.

Kui kauba tarne tõenäoliselt viibib asjaolu tõttu, mille põhjused või sündmused on loetletud eelmises punktis,
ja viivitus kestab tõenäoliselt nii pikalt, et ostja peab hankima asendustooted teistelt kui müüjalt, ja kui ostja
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selgitab müüjale viimast rahuldaval viisil, et tarneaja pikenemine mõjutaks oluliselt ostja tegevust kauba
puudumise tõttu, võib müüja ostja soovil nõustuda tarne tühistamisega.

Kumbki pool ei vastuta teise poole ees kahjude eest, mis on tekkinud viivitustest või lepingu mittetäitmisest,
mille põhjustasid tegurid või sündmused, millele on viidatud käesoleva punkti esimeses lõigus.

10. Teated

Kõik selle lepingu alusel esitatavad teated tuleb teisele poolele kätte toimetada tähitud kirja, telefaksi, e-kirja
või elektroonse andmevahetuse teel.
Muul viisil esitatud teated on kehtetud, kui neid ei kinnitata kirja või telefaksiga.

11. Loobumine

Kui müüja jätab ostjalt lepingu mingi tingimuse täitmist nõudmata, ei mõjuta see müüja täielikku õigust
nõuda hiljem selle täitmist mingil muul ajal.
Kui müüja jätab tingimuse täitmise nõudmata, ei või seda mingil juhul pidada sellise tingimuse täitmata
jätmise suhtes nõude esitamisest loobumiseks või sellest tingimusest loobumiseks.

12. Lahusus

Kui lepingu üks nõue või tingimus või mingi selle osa on kehtetu või muutub kehtetuks, jõustamatuks või
on mingil muul põhjusel kehtetu, siis sellist nõuet või tingimust sisaldava lepingu ülejäänud osa jääb
täielikult siduvaks, sealhulgas ka kõigi osaliselt kehtivate nõuete või tingimuste osa.
Pooled kohustuvad asendama kõik kehtetud nõuded või tingimused sellise nõude või tingimusega, mille
majanduslik mõju vastaks võimalikult täpselt mõjule, mis on kehtetul nõudel või tingimusel.

13. Vaidlused

Kõik lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul, kui läbirääkimised ei anna
tulemusi, siis kuuluvad Lepingu alusel tekkinud vaidlused lahendamisele vastavalt Eesti õigusele Harju
Maakohtus.

14. Kohaldatav õigus

Lepingut reguleerib müüja asukohariigi õigus ja seda tõlgendatakse selle kohaselt.
Käesolevaga välistatakse ÜRO konventsioon kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta (Viini
konventsioon).

15. Muudatused ja parandused

Kõik lepingu tingimuste muudatused või parandused tuleb poolte vahel kokku leppida kirjalikult.


