NUTIKLAAS OÜ ÜLDTINGIMUSED
Kehtivad alates 14.09.2022
1.

ÜLDSÄTTED

1.1.

Käesolevad
Nutiklaas
OÜ,
registrikood
14650960 („Müüja“ või „Pool“) üldtingimused
(„Üldtingimused“) kehtivad kõikide nutikile
(„Nutikile“) müügilepingute osas, mille Müüja
sõlmib Nutikile ostjaga („Ostja“ või „Pool“).
Müügileping („Leping“) koosneb Lepingu
Eritingimustest,
Üldtingimustest,
Müüja
pakkumisest, Lõpp-aktist.

kohustused täitmata, või täitnud ebapiisavalt,
on Müüjal õigus takistused ise kõrvaldada ja
Ostja
hüvitab
selleks
kulunud
aja
Eritingimustes
kokkulepitud
paigalduse
töötunni maksumuse alusel ühe paigaldaja
kohta.
4.3.

Müüjal
on
õigus
keelduda
Nutikile
üleandmisest kuni Ostja on tasunud Müüja
poolt esitatud käsirahaarve.

4.4.

Juhul,
kui
Ostja
viivitab
Nutikile
vastuvõtmisega, on Müüjal õigus Kaup Ostja
kulul ladustada. Juhul, kui Ostja on Nutikile
vastuvõtmisega viivituses rohkem kui 150
kalendripäeva, on Müüjal õigus öelda Leping
erakorraliselt üles ja rahuldada käsiraha arvelt
kõik Lepingu täitmise ja ülesütlemisega
Müüjale kaasnenud kulud.

4.5.

Müüja annab Ostjale Nutikile üle paigaldatuna
Lepingus kokkulepitud kohta, Ostja vaatab
Nutikile üle ning pooled allkirjastavad Lõppakti.

4.6.

Hiljemalt Lõpp-akti allkirjastamisel annab
Müüja Ostjale üle Nutikile juurde kuuluvad
dokumendid,
st
kasutusjuhendi
ja
hooldusjuhendi.

5.

KAUBA VALDUS JA OMAND

5.1.

Nutikile valdus ning kahjustumise ja hävimise
riisiko läheb Müüjalt Ostjale üle alates Lõppakti allkirjastamisest või kui Ostja ei allkirjasta
Lõpp-akti, siis Nutikile paigaldamisest.

5.2.

Müüja annab Ostjale üle Nutikile kasutus- ja
hooldusjuhendi.

Nutikile omand läheb Müüjalt üle Ostjale alates
hetkest, mil Ostja on Nutikile eest täielikult
tasunud.

6.

TASU JA MAKSETINGIMUSED

4.

NUTIKILE ÜLEANDMINE

6.1.

4.1.

Pooled lepivad e-kirja või telefoni teel kokku
Nutikile üleandmise aja ja Müüja korraldab
kokkulepitud ajal Nutikile paigalduse, sh
piisava arvu paigaldajate olemasolu.

Ostja kohustub Müüjale tasuma Lepingus
kokkulepitud tasu („Tasu“) vastavalt Lepingule,
summadele lisandub käibemaks.

6.2.

Ostja kohustub tasuma Müüjale käsiraha
Lepingus kokkulepitud summast Lepingus
kokkulepitud suuruses.

6.3.

Ostja kohustub tasuma Müüjale kogu Nutikile
maksumuse, arvestades punktis 6.2 kohaselt
tasutud ettemaksuga, Müüja väljastatud arve
alusel.

6.4.

Müüja väljastab arve peale Nutikile üleandmist,
st
Müüja
võtab
arvesse
tegelikult
paigaldamiseks kulunud aja ning muud

1.2.

Vastuolude korral Lepingu dokumentide vahel
lähtuvad Pooled järgnevast järjekorrast:
(1)Lõpp-akt; (2) Pakkumine, (3) Lepingu
eritingimused, (4) Üldtingimused.

2.

LEPINGU SÕLMIMINE

2.1.

Müüja esitab Ostjale Nutikile müügiks koos
paigaldusega („Pakkumus“) ning Pakkumuse
aktsepteerimise järgselt Lepingu projekti.

2.2.

Leping loetakse Poolte vahel sõlmituks kui
Ostja on allkirjastanud Lepingu või kui Ostja on
tasunud Müüja poolt Ostjale Pakkumuse ja
Lepingu tingimuste alusel esitatud käsiraha
arve. Eelnimetatud arve alusel tasutud summat
peavad pooled käsirahaks VÕS-i tähenduses.

3.

LEPINGU TÄITMINE

3.1.

Müüja täidab Lepingu vastavalt Lepingu
tingimustele, st toodab vajaliku koguse
Nutikilet, hangib Nutikile paigaldamiseks,
töötamiseks vajalikud tarvikud ning annab
kokkulepitud asukohta paigaldatud Nutikile
koos kasutamiseks vajalike tarvikutega Ostjale
üle. Nutikile kogust arvestatakse ristküliku
mõõtmetes.

3.2.

4.2.

Kokkulepitud ajal on Ostja kohustatud tagama
Müüjale Nutikile paigaldamise võimaluse, st
Eritingimustes märgitud paigalduskoht on
mõistlikult ligipääsetav, tolmuvaba, seal peab
valitsema temperatuur vahemikus +18 kuni
+24° Celsiust ning eemaldatud paigaldamist
takistavad esemed (vähemalt 1 meetri
raadiuses). Kui Ostja on jätnud eelnimetatud

1 (3)

paigaldamisega seotud asjaolud/kulud. Ostja
on arvestanud sellega, et arvele võib lisanduda
tasu lisandunud tööde või ajalise mahu eest.
6.5.

Arve tasumise tähtaeg on 7 (seitse)
kalendripäeva alates arve esitamisest.

6.6.

Arve loetakse tasutuks Tasu
laekumisel Müüja arvelduskontole.

6.7.

Tasu maksmisega viivitamisel kohustub Ostja
tasuma Müüjale viivist 0,07 % viivitatud
summast päevas kuni võlgnevuse täieliku
tasumiseni.

summa

7.

NUTIKILE
VASTAVUS
LEPINGULE,
PUUDUSTE KÕRVALDAMINE

7.1.

Ostjal on kohustus Nutikile vastuvõtmisel
viivitamata Nutikile üle vaadata, töötamist
kontrollida ning puuduse olemasolul sellest
Müüjat kirjalikku taasesitamist võimaldavas
vormis teavitada. Pooled lähtuvad teavitamisel
VÕS § 220 sätestatust, st peavad mõistlikuks
tähtajaks juriidilisest isikust Ostja puhul 14
päeva, mille jooksul tuleb võimalikest
puudustest teist Poolt teavitada ja puudusi
kirjeldada.

7.2.

Müüja vastutab Nutikile puuduste eest, mille
olemasolust Müüja Nutikile üleandmisel teadis
või pidi teadma, tingimusel, et Ostja teavitas
Nutikile puudusest Müüjat Üldtingimuste
punktis 7.1 märgitud tähtaja jooksul.

7.3.

Juhul, kui Poolte vahel tekib vaidlus Nutikile
vastavuse üle Lepingule, peab vaidlust
alustanud Pool tõendama lepingutingimustele
mittevastavuse olemasolu.

7.4.

Kui Nutikilel on puudus ja Ostja on sellest
Müüjat teavitanud Üldtingimustes kokkulepitud
korras, siis kõrvaldab Müüja Nutikile puuduse
kui see on võimalik ning ei põhjusta Müüjale
ebamõistlikke kulusid või põhjendamatuid
ebamugavusi arvestades asja väärtust ja
mittevastavuse olulisust. Nutikile asendamist
saab Ostja nõuda kui mittevastavus on oluline
lepingurikkumine.

8.

LEPINGU JÕUSTUMINE,
LÕPETAMINE

8.1.

Leping jõustub sõlmimisest ja kehtib kuni
Poolte poolt oma Lepingust tulenevate
kohustuste kohase
täitmiseni. Lepingu
sõlmimisega loevad Pooled kehtetuks Lepingu
sõlmimise eelsed kokkulepped.

8.2.

teist Poolt eelnevalt viivitamata ja kirjalikult
teavitama, andma rikkumise kõrvaldamiseks
mõistliku tähtaja ja hoiatama, et rikkumise
mitte kõrvaldamisel ütleb ta Lepingu
erakorraliselt üles. Pooled peavad Lepingu
oluliseks rikkumiseks Ostja poolt 30 päeva
jooksul punktis 6.2. nimetatud arve mitte
tasumist ja sel juhul loevad Pooled Lepingu
lõppenuks 31.päeval.

KEHTIVUS

JA

Poolel on õigus Leping erakorraliselt üles
öelda juhul, kui teine Pool on Lepingut oluliselt
rikkunud. Olulisest rikkumisest kohustub Pool

8.3.

Sidevahendi abil sõlmitud lepingust puudub
füüsilisest
isikust
Ostjal
14-päevane
taganemisõigus kui Nutikile tuleb toota Ostja
isiklikke vajadusi arvestades või Ostja esitatud
tingimuste kohaselt.

9.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

9.1.

Müüja on füüsiliselt isikust Ostja isikuandmete
vastutav töötleja ja töötleb isikuandmeid
Lepingu täitmiseks. Juriidilisest isikust Ostja
puhul on Müüja juriidilisest isikust Ostja
volitatud töötleja ja töötleb isikuandmeid
Lepingu täitmiseks ning sel eesmärgil
isikuandmete
töötlemist
loetakse
Ostja
dokumenteeritud
juhiseks
isikuandmete
töötlemisel.

9.2.

Isikuandmete töötlemisel järgivad
kehtivate õigusaktide nõudeid.

10.

ÜLDTINGIMUSTE MUUTMINE

Pooled

10.1. Müüjal on õigus Üldtingimusi ühepoolselt
muuta. Muudatused ja täiendused jõustuvad,
kui Üldtingimuste uus versioon on avaldatud
Müüja veebilehel ja sellest on möödunud 14
kalendripäeva.
11.

TEATED

11.1. Lepinguga seotud teated edastatakse telefoni,
e-posti või posti teel Lepingus toodud
kontaktidele. Lepingu rikkumisest tulenev nõue
tuleb esitada kirjalikult.
11.2. Posti teel Lepingus märgitud aadressile
saadetud kirjalik teade loetakse teise Poole
poolt kättesaaduks, kui postitamisest on
möödunud 4 (neli) kalendripäeva.
12.

KOHALDUV
ÕIGUS
LAHENDAMINE

12.1. Lepingule kohaldatakse
kehtivaid õigusakte.

JA
Eesti

VAIDLUSTE
Vabariigis

12.2. Pooled
seavad
eesmärgiks
lahendada
Lepingust tulenevad vaidlused läbirääkimiste
teel.
12.3. Juhul, kui Pooled ei saavuta läbirääkimiste
tulemusel kokkulepet või läbirääkimised

katkevad, on Pooltel õigus pöörduda oma

õiguste kaitseks Harju Maakohtus.

