
LEPING 
 

Tallinn                                                                  «        »                2015a  
 

 
Arutech Parimad Aknad  OÜ (edaspidi “Täitja”) 
 
 
 
 
 
  isikus, kes tegutseb  ............................................. alusel,  ja 
 
 
 
 
 
 (edaspidi “Tellija”)  …… ……..  isikus,  
kes tegutseb ................................... alusel, sõlmisid käesoleva lepingu 
alljärgnevas: 
1. Lepingu objekt 
1.1 Kaup on toode, mida tarnib Täitja. 
1.2 Tellija on teadlik  Kauba tehnilistest karakteristikutest ning on  nõus 

Täitja poolt Kaubale kehtestatud kvaliteedinõuetega. 
1.3 Täitja kohustub tarnima Tellijale kaupa , mille kogus, sortiment ja hind 

on  täpsustatud lepingu lisas nr 1 ja lepingu juurde kuuluvates 
tehnilistes ülesannetes. 

1.4 Tellija kohustub  kauba vastu võtma ja kauba eest tasuma käesolevas 
lepingus toodud tingimustel. 

1.5 Täitjal on õigus muuta lepingu summat, kui muudetakse  
komplektosade tehnilisi mõõtmeid või kui mõõtude võtmise ajal on 
need muutunud ning Tellija on neid muudatusi aktsepteerinud 
kirjalikult. 

1.6 Muudatusi lepingus saab teha ainult kolme päeva jooksul alates 
päevast, millal leping oli sõlmitud. Edaspidi muudatusi vastu ei võeta.  

2. Poolte kohustused 
2.1 Täitja kohustub  tarnima kauba 2015. aasta  
 
 
 
 
 
      nädalal tingimusel, et  kauba eest  tasutakse täies ulatuses. Täitja võib  

kauba ka  enne tähtaega tarnida. 
2.2  Tarne tingimused : Ex-Worx Täitja laost, kui lisas nr 1 ei ole teisiti 

kokku lepitud. 
2.3 Tellija kohustub kauba vastu võtma  koguse ja kvaliteedi alusel. Selle 

kohta vormistatakse kolme päeva jooksul pärast   tööde lõpetamisest 
teatamist üleandmis- ja vastuvõtuakt . 

2.4 Kui Tellija ei korralda tööde vastuvõttu  kolme päeva jooksul  pärast 
tööde lõpetamise kohta teate saamist, siis loetakse töö tehtuks ja 
vastuvõetuks ning edaspidi sellekohaseid pretensioone vastu ei 
võeta. 

2.5 Puuduste avastamisel  on Tellija kohustatud  märkima need puudused 
tööde vastuvõtu- ja üleandmisakti. 

2.6  Täitja on kohustatud kõrvaldama aktis toodud puudused 1 kuu jooksul 
pärast  üleandmis- ja vastuvõtuakti allakirjutamist. 

2.7 Täitja  annab omalt poolt kaubale 7 -aastase garantii. Garantii ei 
laiene sellele kaubale, mida Täitja ei ole ise tootnud. Garantii alla ei 
kuulu akna reguleerimine. 

3. Arvelduste kord 
3.1  Tellija kohustub tasuma osalise maksena  50% lepingu summast 

Täitja poolt esitatud pangaarvele   hiljemalt 
 
 
 
 
 
3.2  Tellija kohustub tasuma ülejäänud 50 % lepingu summast  Täitja 

pangaarvele  enne kauba kättesaamist kolme päeva jooksul pärast 
Täitjalt kauba  valmimise kohta teate saamist. 

 
4. Poolte vastutus 
4.1 Täitja võib keelduda tellimuse täitmisest ja ilma omapoolsete 

argumentideta  annulleerida lepingu ühepoolselt, millest tuleb Tellijat 
kirjalikult teavitada. 

4.2 Lepingu ühepoolsel lõpetamisel Täitja algatusel  kohustub   viimane 
tagastama Tellijalt saadud osalise summa  10 päeva jooksul pärast 
Tellija informeerimist   lepingu lõpetamisest. Leppetrahvi sellisel juhul 
ei nõuta. 

4.3 Kui Tellija soovib  lepingu tühistada, siis on ta kohustatud  hüvitama 
kõik lepingu koostamisega seotud kontorikulud  arvestusega 10 euro 
kaubaühiku eest, samuti ka lepinguga seotud  tootmiskulud vastavalt 
Täitja arvestustele. 

 
 
4.4 Kui Täitja ei tarni kaupa käesoleva lepingu punktis 2.1  toodud  

tähtajaks, siis on Tellijal õigus vähendada lepingu summat  0,15 %  
 

 
viivise võrra osalise makse summast iga tööde lõpetamisega  hilinetud 

päeva eest,  kuid mitte rohkem kui  3 % lepingu summast.  
4.5  Kui Täitja ei likvideeri  ilmnenud puudusi  punktis 2.5 toodud 

tähtajaks, siis on Tellijal õigus nõuda Täitjalt 0,15  % viivise tasumist  
ilmnenud puuduste summast iga hilinetud päeva eest, kuid mitte üle 3 
% lepingu summast. 

4.6 Kui Tellija ei maksa  punktide  3.1, 3.2 ja 3.3  alusel tasumisele  
kuuluvaid summasid  õigeaegselt, siis on Täitjal õigus arvestada 
juurde  0,15  % viivist maksmata summalt iga hilinetud päeva eest. 

4.7 Kui Tellija ei tasu  punktis 3.1  toodud makseid õigeaegselt, siis   
lükkub  kauba paigaldamise tähtaeg edasi  tasumisega viivitatud 
päevade võrra. 

4.8 Kui punktis 3.1 toodud maksete tasumisega on hilinetud üle ühe kuu, 
siis on Täitjal õigus nõuda kogu lepingusumma maksmist 10 päeva 
jooksul pärast vastavate arvete esitamist. Sellisel juhul määratakse 
uus tarnetähtaeg poolte kokkuleppel. 

4.9 Kui Tellija ei vii ära kaupa Täitja laost (kui lisas nr 1 ei ole teisiti kokku 
lepitud)  10 päeva jooksul pärast kauba valmimise  kohta teate  
saamist, siis on Täitjal õigus  kehtestada lisamaksed 2 euro 
kaubaühiku  kohta iga Täitja laos hoitud  päeva eest. 

4.10 Täitja ei vastuta  toodete  tarnimistähtajast kinnipidamise eest, kui  
hilinemise põhjuseks oli  dokumentaalselt tõestatud liiklusõnnetus. 

4.11 Täitja ei vastuta oma kohustuste täitmata jätmise või mittekohase 
täitmise eest juhul, kui selle põhjuseks oli vääramatu jõu olukord. 

Vääramatu jõu olukorraks loetakse: 
• loodusõnnetused 
• sõjategevus. 
4.12  Kui Tellijal on võlgnevusi Täitja eest, või ta ei täida teiste lepin- 
        gute tingimusi, siis on Täitjal õigus ühepoolselt peatada oma le- 
         pingujärgne kohustuste täitmine või tühistada ükskõik milline  
        lepingutest ja antud ettemaks suunata võlgnevuse katteks.  
4.13 Täitja ei pea täitma lepingust tulenevaid kohustusi isiklikult, tal on 

õigus lepingust järgnevaid töid üle anda kolmandatele isikutele ilma 
Tellija nõusolekuta. 

5. Vaidluste lahendamine 
5.1 Pooltevahelised vaidlused lahendatakse kokkuleppe alusel. 
5.2 Kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlus Harju 

Maakohtus Eesti Vabariigi seaduste alusel. 
6. Lõppsätted 
6.1 Käesolev leping jõustub lepinguosaliste poolt allakirjutamise momendil 

ja kehtib osapoolte kohustuste täieliku täitmiseni. 
6.2 Leping on koostatud kahes eksemplaris, millest kummalegi  poolele 

jääb üks eksemplar. 
6.3 Kõik käesoleva lepingu tekstis nimetatud lisad on lepingu 

lahutamatuks osaks. Lisad peavad olema koostatud kirjalikult ning  
lepinguosaliste poolt alla kirjutatud. 

6.4 Lepingu tingimusi võib täiendada ja muuta ainult pooltevahelise 
kirjaliku kokkuleppe alusel. 

6.5 Peale käesoleva lepingu allkirjastamist kõik eelnevad 
kokkulepped/lepingud muutuvad kehtetuteks. 

6.6 Tellija nõustub tema poolt AruTech Parimad Aknad OÜ-le avaldatud 
järgmiste isikuandmete: tellija isikukood, maksehäire tekkimise ja 
lõppemise kuupäev ning summa, edastamisega AS-ile Krediidiinfo 
ning lubab loetletud andmete töötlemist krediidiotsuste langetamise 
eesmärgil AS-i Krediidiinfo hallatavas maksehäirete registris.  

6.6.1 AS-ile Krediidiinfo Tellija andmete edastamise õigus tekib, kui 
Tellijal on täitmata käesolevast lepingust tulenev rahaline kohustus. 

6.6.2 Tellija andmete AS-i Krediidiinfo poolt töötlemise tingimustest 
edastamise alustest ja ulatusest saate lähemat teavet veebilehelt 
www.krediidiinfo.ee.  

6.7 Tellija saab tema kohta AS-i Krediidiinfo poolt töödeldavate 
isikuandmetega tutvuda veebilehel www.krediidiinfo.ee.  

6.8 Tellijal on õigus nõuda oma isikuandmete muutmist, täpsustamist ja 
nende töötlemise lõpetamist vastavalt isikuandmete kaitse 
seadusele. 

6.9 Poolte allkirjad ja aadressid: 
Täitja:   
ARUTECH PARIMAD AKNAD OÜ           
Reg.nr.10586774  KMKR:EE100567773   
Peterburi tee 47b     11415  Tallinn      Tel 6610702 
 Müügiesindaja: 
         allkiri                _____________                          
Tellija:    

Aadress:  

 
Tel/faks: 
 
Dokument/sünniaeg: 
 
Nimi:  
                                            allkiri _____________                                

 

  

 

 

 
 


