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KAUPADE TELLIMISE- JA TARNE ÜLDTINGIMUSED 

Puumerkki AS (edaspidi ”Müüja”) tarnetes järgitakse ehitustoodete üldisi hanke- ja tarnetingimusi 
koos alltoodud täpsustustega, kui ei ole kirjalikult teisiti kokku lepitud. Käesoleva kaupade tellimise- 
ja üldiste tarnetingimuste (edaspidi ”Leping”) eesmärgiks on Müüja poolt tellijale lepinguobjektiks 
olevate kaupade tellimisel tekkivate õigussuhete reguleerimine. 

1. Pakkumus, üldsätted ja lepingu tekkimine 

Tellija tellimuse kinnitus loetakse üldjuhul pakkumuseks võlaõigusseaduse (VÕS) tähenduses 
sõlmida tellitud kauba ostu-müügi leping. Müüja pakkumus on siduvalt kehtiv 30 päeva pakkumuse 
esitamisest, kui ei ole teisiti kokku lepitud. Kui tellitud kogus jääb oluliselt alla nimetatud koguse, ei 
ole pakkumus müüjale siduv. Tellijat siduv leping loetakse sõlmituks, kui müüja kinnitab ja tarnib 
tellija tellimuse. Käesoleva lepingu üldtingimused kuuluvad lepingu eritingimuste juurde ning 
kujutavad endast Lepingu lahutamatut osa. Tellija kinnitab, et Lepingu tingimustega (sh Lepingu 
üldtingimustega) on tal olnud võimalik tutvuda enne Lepingu sõlmimist. 

2. Tellimuse tühistamine või muutmine  

Tellimuse või selle osa võib tühistada ainult siis, kui müüja aktsepteerib tühistamist ja tellija tasub 
tühistamise tõttu tekkivad kulud. Tellija võib soovi korral muuta kokkulepitud järeletulemise- või 
tarnepäeva, leppides müüjaga hiljemalt eelneval tööpäeval kokku uue tähtaja ning selle tõttu 
tekkivad võimalikud kulud kannab tellija. Kui tellija ei ole kaubale 7 tööpäeva jooksul alates 
kokkulepitud järeletulemise päevast järele tulnud, on müüjal õigus tehing tühistada ning tellija on 
kohustatud hüvitama müüjale selle tulemusel tekkivad kulud.  
Tellimuse, mille müüja on teinud eraldi tehasest (”Otsetarne”) või otsetarnena müüja lao kaudu 
saabunud kaubana (”Transiitkaubad”), saab tühistada või muuta ainult tarniva tehase ja müüja poolt 
kinnitatud tingimustel.   

3. Tarneklausel 

Müüja ja tellija võivad kokku leppida, et kaubad tarnitakse järgmiste Incoterms 2010-tarneklauslite 
alusel (nimetatud üldistes tarnetingimustes nimetatud täpsustustega): 

i) DAP, tarnitud kohale; või 
ii) FCA, laadimiskoht määratud. 

Müüja esitab tellijale arve kehtivast hinnakirjast tuleneva kindlustusmakse ja transpordikulude osas 
nende kaupade eest, mille transpordi korraldab müüja tellijale.  

Lisaks sellele esitab müüja tellijale arve otsetarnena tellitud toodete ja transiitkaupade eest 
otsetarnija poolt nõutud kindlustus-, transpordi-, pakkimis-, arveldus- jms kulude ja lisatasude eest. 
Nende tarnete puhul järgitakse lisaks neile üldistele tarnetingimustele otsetarnija kehtivaid hinna- ja 
muid tarnetingimusi. 

4. Kahjustumise riski üleminek 

Kahjustumise risk läheb üle tellijale siis, kui kaup on kokkulepitud viisil tellijale üle antud. Kauba 
juhusliku hävimise, halvenemise ja kadumise risk läheb Müüjalt Tellijale üle kauba valduse 
üleandmisega. Kui kaupa ei ole tellija viivituse tõttu õigel ajal üle antud, läheb kahjustumise risk üle 
tellijale, kui müüja on täitnud lepingust tulenevad ja üleandmise võimaldavad kohustused. Vastutus 
kauba kindlustamise eest on sel juhul tellijal.  

5. Transpordipakendid 

Hinnad ei sisalda pakendit, välja arvatud kaubatarnija või tootja tavapärast standardpakendit. Müüja 
jätab endale õiguse pakkida kaubad vajadusel transpordi tarvis eraldi, kui see on müüja arusaama 
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kohaselt vajalik kauba transpordi käigus kahjustumise ennetamiseks. Müüja lisab tarne 
kogumaksumusele kehtivast hinnakirjast tuleneva pakendi maksumuse.  

6. Lisatasu tähtaja ületamise, kiirtarne ja tarne komplekteerimise eest 

Müüja lisab tellijale esitatavale arvele kehtivast hinnakirjast tulenevad lisatasud, kui kirjalikult ei ole 
teisiti kokku lepitud. Lisatasu tähtaja ületamise eest arvestatakse iga algava 15 minuti eest, kui 
kauba vaba mahalaadimisaeg objektil (30 minutit) on ületatud kliendist tulenevatel põhjustel. 
Lisatasu kiirtarne eest nõutakse, kui tarne (DAP) toimub sama ööpäeva jooksul või järele tulemine 
(FCA) vähem kui 4 tundi tellimuse kinnitamisest. Tarne komplekteerimise eest nõutakse lisatasu, kui 
tellimuse maksumus käibemaksuta jääb alla 300 euro.  

7. Krediidiklientide maksetingimused 

Krediidiklientide maksetingimus on 14 päeva neto alates tarne- või järeletulemise päevast, kui ei ole 
kirjalikult teisiti kokku lepitud. Kui tellija makse hilineb, on müüjal õigus nõuda 16 % viivist aastas. 
Tellija on kohustatud tasuma makse müüja poolt näidatud pangakontole ning müüjal ei ole kohustus 
võtta makset vastu oma tegevuskohtades. Makse loetakse tasutuks sel hetkel, kui summa on 
laekunud müüja pangakontole. Kui makse tasumine hilineb ja müüja on saatnud meeldetuletuse, 
jätab müüja endale õiguse peatada kauba tarne või lõpetada leping, mille tulemusel kuulub tasumata 
summa koheselt tasumisele.  

8. Tooteandmed 

Müüja tootetutvustustes, pakkumustes, tootepakenditel ning teistes juhistes ja soovitustes toodud 
kaupa kirjeldavad andmed (”Tooteandmed”) on viitelised ning müüja ei vastuta toote sobivuse eest 
teatud kasutusotstarbeks kasutamiseks, kui kasutusotstarvet ei ole müüja antud kirjalikus soovituses 
eraldi nimetatud. Tellija kohustub tooteandmetega tutvuma. 

9. Tagastamine 

Toote tagastamisest tuleb eelnevalt müüjaga kokku leppida 14 päeva jooksul alates kauba 
vastuvõtmisest. Tooted peavad olema kahjustamata ja originaalpakendis. Müüja määrab tagastatud 
kauba eest makstava kompensatsiooni suuruse igal konkreetsel juhul eraldi kauba seisukorra ja 
kvaliteedi alusel. Tagastushüvitis võib olla kuni 80% tagastatava kauba müügihinnast/tarne 
arveldusväärtusest. Tagastusõigus ei kehti otsetarnena tarnitud kauba või transiitkauba puhul. Kui 
tarniv tehas nõustub siiski sellised kaubad vastu võtma, on müüja poolt makstava tagastushüvitise 
suurus võrdne tehase poolt müüjale makstava hüvitise suurusega. 

10. Kauba üleandmine, kontrollimine ja meeldetuletused 

Müüjal on õigus kaupade saabumise tähtaega mõjuvatel põhjustel ühepoolselt pikendada. Tähtaja 
pikendamiseks peab Müüja teatama sellest Tellijale viivitamatult peale tähtaja pikendamist 
põhjustavate asjaolude ilmnemist. Mõjuvateks põhjusteks loetakse järgnevaid asjaolusid: 

i) Tellitavate kaupade transpordi hilinemine tehase/tootja juurest; 
ii) Muud sarnased Müüjast mittesõltuvad asjaolud 

Tellija või tema esindaja on kohustatud tõendama kaupade vastuvõtmisel oma isikut kehtiva 
dokumendi alusel Müüja poolt aktsepteeritud viisil. Tellija kohustus on kaubale järele tulemisel või 
kauba saabudes kaup üle kontrollida. Kui kauba transpordi korraldab vedaja, teavitab tellija vedajat 
kaubal tuvastatud puudustest või defektidest, mis on eeldatavalt tekkinud transpordi käigus. Tellija 
on kohustatud teavitama müüjalt kaubal avastatud defektidest viivitamatult, kuid hiljemalt 3 tööpäeva 
jooksul tarne saabumisest või kaubale järele tulemisest. Kui defekti on võimalik märgata alles kaupa 
paigalduskohta paigaldamisel või detailide kokku ühendamisel, on tellija kohustatud teavitama 
müüjat defektist hiljemalt 14 päeva jooksul alates defekti avastamisest või kui defekti oleks pidanud 
avastama, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul kauba üleandmisest tellijale. Kauba 
kvaliteedi kohta reklamatsioonide esitamise aeg on 30 kalendripäeva saatelehe kuupäevast. 
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Kui tellija eirab kauba kontrollimise kohustust või ei teavita müüjat kaubal avastatud defektist 
käesolevas punktis nimetatud tähtaja jooksul, kaotab tellija õiguse müüjale defektist tulenevate 
nõuete esitamiseks. Müüjal on õigus kontrollida tellija reklamatsiooni põhjustanud kaupa ja oma 
äranägemisel kõrvaldada defekt kas uue toote tarnimise või kauba müügihinna vähendamise või 
tagasimaksmise teel. Tellijal on õigus keelduda ostuhinna tasumisest, kui tegemist on tõsise 
defektiga ning tellija on esitanud defekti kohta müüjale reklamatsiooni, kuid müüja ei ole defekti  
mõistliku aja jooksul kõrvaldanud. Tellija õigus kauba ostuhinna tasumisest keeldumisel piirdub 
ainult defektse kauba maksumusega ning ei laiene kogu tarnele. 

11. Kahjutasu 

Kauba defektist või müüjapoolsest viivitusest tekkiv kahjutasu maksmise kohustus on piiratud 
defektse või hilinenult tarnitud kauba maksumusega. Müüjal ei ole kohustust maksta tellijale või 
kolmandale poolele defekti eest, mis tuleneb tooteandmete, võimalike paigaldusjuhiste ja/või kauba 
hea ehitustava vastase kasutamise või paigaldamise eest. See kehtib ka defektide puhul, mis 
tulenevad kasutusobjekti muu konstruktsiooni põhjustatud defektidest või kahjudest.  
Lisaks sellele ei ole müüja vastutav tellijale või kolmandale isikule tekitatud kaudsete kahjude eest, 
näiteks  

i) tootmiskahjude ja saamata jäänud kasumite;   
ii) teiste kulude eest, mis tulenevad tulude, käibe või turuosa kaotuse või tootmise või 

teenuste pakkumise katkemisest;  
iii) muude kahjude eest, mis tulenevad sellest, et kaupa ei saa kavandatud viisil kasutada;  
iv) kahjude eest, mis tulenevad muu vara, välja arvatud müüdud kauba kahjustumisest või  
v) muust sarnasest, mitteprognoositavast kahjust.  

 
12. Vara kinnipidamise tingimus 

Müüdud kauba omandiõigus on müüjal seni, kuni tellija on tasunud kogu ostuhinna.  

13. Muudatused 

Müüja jätab endale õiguse teha muudatusi toote-, hinna-, makse-, viivisetasu- ja tarnetingimustes.  

14. Vääramatu jõud 

Müüja ei ole vastutav vääramatu jõu tõttu tekkinud kahjude eest. Müüja ei ole kohustatud lepingut 
täitma, kui vääramatu jõu tekke ja/või kauba tarne hilinemise põhjuseks on tellija tegevus või tellijast 
tulenev põhjus. Vääramatuks jõuks loetakse sündmust, mis takistab lepingut täitmist või muudab 
selle ebamõistlikult keeruliseks ja milleks on näiteks töövaidlus, rahvarahutus, tulekahju, sõda, 
looduskatastroof või muu nendega võrreldav ja ebatavaline põhjus. 

15. Lepingutingimuse kehtetuks muutumine 

Lepingu mingi tingimuse kehtetuks muutumine ei mõjuta teiste tingimuste kehtivust või täitmist. 
Leping jääb kehtima selliselt, nagu oleks kehtetu või mittejärgitav tingimus asendatud tingimusega, 
millel on sarnane majanduslik mõju. Tellija võib lepingu igal ajal ilma põhjendamata üles öelda. Kui 
Tellija on lepingu üles öelnud, on Müüjal sellest hoolimata õigus nõuda seaduses sätestatud korras 
kokkulepitud tasu. Lepingu lõppemine ei mõjuta poolte õigusi ja kohustusi, mis on tekkinud enne 
Lepingu lõppemist. Pooltel on õigus Lepingut muuta ainult kirjalikus vormis. 

16. Lahkarvamuste lahendamine 

Käesoleva lepingu täitmisel järgitakse Eesti Vabariigi seadusandlust. Lepingu põhjal tekkinud 
lahkarvamused lahendatakse pooltevaheliste läbirääkimiste teel. Kokkuleppele mittejõudmisel 
kuuluvad vaidlused lahendamisele Harju maakohtus Eesti Vabariigi seadusandlusega kehtestatud 
korras. Kui tellijaks on tarbija, võib ta soovi korral pöörduda ka oma elukohajärgsesse kohtusse.   


