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OÜ STANESTOR TARNE TÜÜPTINGIMUSED
1. RAKENDUSALA
Käesolevaid tarnetingimusi kasutatakse OÜ Stanestor (edaspidi Müüja) ja tema
klientide (edaspidi Ostja) vahelistes tehingutes Eesti Vabariigi territooriumil.
2. TEHINGU TOIMUMINE
2.1. Pakkumine, tellimuse kinnitus ja lepingu sõlmimine
Müüja poolt Ostjale esitatav pakkumine Ostja poolt esitatud tellimuse alusel on jõus
pakkumises märgitud tähtaja jooksul. Kui pakkumises pole pakkumise kehtivust
märgitud, on see kehtiv 30 päeva arvates pakkumise kättesaamisest Ostja poolt.
Pakkumisega seotud pildid, joonised, arvutused ja muud dokumendid on Müüja
omand. Ostjal (pakkumise saajal) ei ole õigust kasutada neid ilma Müüja loata ega
anda neis sisalduvat informatsiooni kolmandatele isikutele.
Hinnapakkumisel põhinev leping loetakse jõustunuks, kui Ostja on aktsepteerinud ja
allkirjastanud Müüja pakkumisel baseeruva tellimuse kinnituse või lepingu ja
Müüjale.üle andnud maksegarantii dokumendid .
Muudel juhtudel (s.h. Ostja tellimuse erinemisel Müüja pakkumisest) loetakse leping
jõustunuks peale pooltevahelise kokkuleppe saavutamist ja sellekohase lepingu
sõlmimist samas sätestatud korras.
3. TARNE TÄITMISE PÕHITINGIMUSED
3.1. Tarneaeg
Kui teisiti pole kokku lepitud hakatakse tarneaega lugema alljärgnevatest sündmustest
hiliseimast:
-lepingu jõustumise päevast;
-kokkulepitud maksegarantii saabumisest või ettemaksu laekumisest Müüjale;
-tarneks vajaliku vältimatu info laekumisest Müüjale.
3.2. Tarnetingimus
Kui teisiti pole kokku lepitud, on tarnetingimus EXW Vae 3, Laagri Saue vald 76 401
Harjumaa (“Incoterms 1990”)
3.3.Vastutus
Vastutus kauba säilimise eest läheb üle kauba üleandmisel Ostjale või üleandmisel
kauba transportijale kui poolte kokkuleppest ei tulene teisiti.
Kui kaupa ei saa üle anda vastavalt kokkulepitud tarneajale ja see on tingitud Ostjast
või muudest, Müüjast sõltumatutest asjaoludest, läheb vastutus kauba säilimise eest
üle Ostjale hetkest, kui Müüja on teinud endast kõik, mida ta vastavalt lepingule pidi
tegema kauba üleandmiseks.
3.4. Garantii
Müüdud kaubale kehtivad OÜ Stanestor garantiitingimused, kui teisiti pole kokku
lepitud.
3.5. Kauba omadused
Müüja vastutab kauba kvaliteedi ja teiste omaduste eest lepingus määratletud ja
muude Müüja poolt kirjalikult antud, ainult seda tehingut puudutava informatsiooni
ulatuses. Ostja vastutab kauba kasutustingimuste õiguse eest.
3.6. Lepingu täitmise tähtaja ületamine
Juhul, kui Müüja enne lepinguga võetud kohustuste täitmise tähtaja saabumist näeb
ette, et ta ei suuda võetud kohustusi kokkulepitud tähtajaks täita, on ta kohustatud
koheselt kirjalikult informeerima Ostjat ning samas teatama hilinemise põhjuse ja uue
täitmise tähtaja. Kui kauba valmistaja või see, kellelt Müüja kauba hangib, ei ole
täitnud Müüjaga sõlmitud kokkulepet ja Müüja tarne seetõttu hilineb, ei ole Müüja
kohustatud korvama Ostjale sellest tekkinud võimalikku kahju.
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Kui hilinemine toimub Müüja süül, on Ostjal õigus kompensatsioonile arvestusega
0,1% hilinenud tarne väärtusest iga hilinetud päeva eest eest, kuid mitte rohkem, kui
2,5% hilinenud tarne väärtusest juhul, kui pooled lepingus ei ole kokku leppinud teisiti.
3.7. Kaudne kahju
Müüja ei ole kohustatud korvama Ostjale hilinemisest või toote vealisusest tingitud
kaudseid kahjusid (saamata jäänud tulu vms).
3.8. Tehingu hind
Tehingu hinnaks on Ostja ja Müüja vahel kokku lepitud ja nende poolt allkirjastatud
tellimuse kinnituses / lepingus väljendatud hind.
3.9. Maksetähtaeg
Maksetähtaja arvestus algab Müüja poolt arve väljastamise kuupäevast juhul kui
pooled ei ole lepinguga kokku leppinud teisiti.
3.10. Tehingu hinna korrigeerimine
Müüjal on õigus hinda korrigeerida, kui valuutakursid, tollimaksud või Müüjast
sõltumatud maksud, lõivud või muud avalik-õiguslikud maksud muutuvad enne makse
teostamist Ostja poolt. Tehingu hinda mõjutavate valuutakursside muutudes on Müüjal
õigus muuta hinda samas vahekorras. Valuutakursside muutudes võrreldakse
omavahel eelmainitud viisil määratud maksepäeva ja pakkumisepäeva kursse. Kui
pärast pakkumisepäeva on teise kursi suhtes kokku lepitud, siis kasutatakse seda
pakkumispäeva kursi asemel. Kui tehingu eest ei ole tasutud maksetähtajaks ja
valuutakurss pärast maksetähtaja saabumist muutub, määratakse uus tehingu hind
makstähtaja kursi järgi. Maksekorralduse koopiat ei käsitleta antud olukorras kui
makset.
3.11. Leppetrahv
Maksetähtaja ületamisel on Müüjal õigus nõuda viivist 0,1 % tähtaegselt tasumata
summalt päevas. Lisaks on Müüjal õigus nõuda maksete sissenõudmiseks tehtud
kulude hüvitamist.
3.12. Maksegarantii ja ettemaks
Juhul kui pooled on kokku leppinud maksegarantii või ettemaksu osas, tuleb need anda
või sooritada enne kauba üleandmist laokauba puhul ja enne kauba valmistamise
alustamist tellimuskauba puhul. Ettemaksu laekumise hilinemisel või Ostja poolt
esitatud andmete ja/või tingimuste muutmisel peale tellimuse kinnituse / lepingu
allkirjastamist Ostja ja Müüja poolt, on Müüjal õigus valmistada tellimus vastavalt oma
tootmisgraafikule ja paigaldada tooted objektil vastavalt oma paigaldusgraafikule.. Ka
peale maksegarantii või ettemaksu saamist on Müüjal õigus nõuda kogu
lepingusumma maksmist, kui tal on põhjendatud alus arvata, et kogu lepingusumma
või osa sellest jääb Ostja poolt tasumata. Müüjal on õigus viivitada tarnetega kuni
hilinenud maksed on sooritatud või vastuvõetav maksegarantii on antud. Sellistel
põhjustel hilinemise eest ei ole Ostjal õigust kompensatsioonile.
3.13. Reklamatsioonid ja vigade parandamine
Kui tarnitud kaubal ilmnevad puudused, mida ei olnud võimalik kauba üleandmisel
Ostjale tuvastada, on Ostja kohustatud sellest koheselt, kuid mitte hiljem kui 5
tööpäeva jooksul arvates kauba üleandmisest, Müüjat kirjalikult teavitama. Sellisel
juhul ja tingimusel, et viga ei ole tekkinud Ostja poolse tegevuse või tegevusetuse
tulemusena, on Müüja kohustatud kaubal tekkinud puudused tasuta kõrvaldama, selle
võimatusel aga kauba nõuetele vastava kauba vastu ümber vahetama tingimusel, et
kauba ümbervahetamisega ei kaasneks põhimõttelisi muudatusi võrreldes algselt
kokkulepituga.
4. LEPINGU ENNETÄHTAEGNE ÜLESÜTLEMINE
4.1. Ostja õigus leping ennetähtaegselt üles öelda
Kui Müüja tarne erineb põhimõtteliselt kokkulepitust ja puudust Ostja kirjaliku
märkuse alusel poolte vahel kokku lepitud aja jooksul ei likvideerita või uut, lepingule
vastavat kaupa ei tarnita või Müüjast oleneval põhjusel tarnimine hilineb sedavõrd, et
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see põhjustab Ostjale lisakulutusi, on Ostjal õigus pooltevaheline leping üles öelda.
Kui tehingu objektiks olev kaup on valmistatud või hangitud spetsiaalselt Ostja jaoks
tema juhendite ja soovide kohaselt ning Müüja ei saa ilma märkimisväärse kahjumita
seda kaupa muul viisil ära kasutada, siis on Ostja kohustatud kauba välja ostma.
4.2. Müüja õigus leping ennetähtaegselt üles öelda
Kui Ostja ei tasu lepinguga kindlaksmääratud makseid samas sätestatud korras
õigeaegselt ja viivitus on oluline ning ei sõltu Müüjast, on Müüjal õigus leping täielikult
üles öelda või öelda üles osas, millega seotud kaupa Ostja ei ole veel vastu võtnud.
Müüjal on õigus leping üles öelda ka siis, kui Ostja teate põhjal või muul viisil on
Müüjale teatavaks saanud, et Ostja-poolne maksekohustuse täitmine hilineb oluliselt.
Müüja võib lepingu ennetähtaegset üles öelda ka juhul, kui Ostja ei täida oma lepinguvõi seadusejärgseid kohustusi ega aita lepingu täitmisele kaasa hea tava kohaselt.
5. FORCE MAJEURE
Müüjale ei järgne vastutust lepinguga võetud kohustuste täitmata jätmise või
mittekohase täitmise eest juhul, kui lepinguga võetud kohustuste mittetäitmine või
mittekohane täitmine oli tingitud poolte tahtest mitteolenevatest asjaoludest (Force
Majeure). Ka siis, kui lepingu täitmine eeldaks selliseid kulutusi, mis on ülemäärased
võrreldes Ostjale sellest tuleneva kasuga, pole Müüja Force Majeure korral kohustatud
lepingut täitma. Müüja ei ole kohustatud hüvitama Ostjale Force Majeurest tulenevatel
juhtudel lepingu täitmata jätmisest tulenevat kahju ja võib lõpetada lepingu.
6. KINDLUSTUS
Pooled vastutavad kauba kindlustamise eest vastavalt kokkulepitud tarnetingimusele.
Muude kindlustuste suhtes tuleb eraldi kokku leppida.
7. VASTUTUS KAUBAGA TEKITATUD KAHJU EEST
Müüja ei vastuta kaubaga kolmandate isikute vallas- ja kinnisasjadele tekitatud kahju
eest kui kaup on Ostjale üle antud.
8. KAUBA OMANDIÕIGUSE ÜLEMINEK
Omandiõigus kaubale läheb Müüjalt Ostjale üle peale kauba koguhinna tasumist
Müüjale kui pooled ei ole teisiti kokku leppinud.
9. TEATED
Poolte vastastikused teated esitatakse poolte poolt teisele poolele esitatud aadressil.
10. ERIMEELSUSTE LAHENDAMINE
Müüja ja Ostja vahelist lepingut puudutavad erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste
teel. Kui kokkuleppe saavutamine osutub võimatuks, lahendatakse erimeelsused
kostja asukohajärgses kohtus.
11. LEPINGU TINGIMUSTE PREVALVEERIMINE
Käesolevad üldised tarnetingimused on Ostja suhtes kehtivad niivõrd, kuivõrd need
ei ole vastuolus Müüja ja Ostja vahel sõlmitava lepinguga.

