MÜÜGILEPING
.........................201....
Effex AS, registrikood 10183792, esindaja ..............................................põhikirja alusel (edaspidi “Müüja”) ja
........................................................................, reg.kood ........................, esindaja .......................................,
põhikirja / volituse alusel (edaspidi “Ostja”), edaspidi Pool/ Pooled sõlmisid antud Lepingu.

1. Lepingu objekt
1.1. Käesoleva Lepinguga müüb Müüja tasu eest ja kooskõlas käesoleva Lepingu tingimustega Ostjale
seadmeid, tooteid (edaspidi „Kaup”, “Kaubad”).
1.2. Müüja müüb ja Ostja ostab Kaupu vastavalt kehtivatele hinnakirjadele või Müüja poolt tehtud
pakkumistele.
2. Hind ja tasumise kord
2.1. Müüja teeb üldreeglina Ostjale pakkumise kogu tema poolt pakutavate Kaupade osas ja ilma eraldi
pakkumist tegemata kehtivad üldises pakkumises kokkulepitud hinnad.
2.2. Ostja tasub Kauba eest Müüjale Lepingutingimustele vastava arve alusel
......................
( .............................................................................) päeva jooksul kui pole kokkulepitud teisiti.
2.3. Müüja annab arve Ostjale üle koos Kaupade üleandmisega. Ostja volitatud isik kinnitab kauba kättesaamist
nime ja allkirjaga arve Müüjale jääval eksemplaril.
2.4. Vastavalt kokkuleppele võib Müüja arve saata ka viie päeva jooksul peale kuu lõppu. Sel juhul annab
Kauba vastuvõtja allkirja vastavale Müüja kaupluses olevale saatelehele. Koopia saatelehest lisatakse
Ostjale saadetavale arvele.
2.5. Suuremate tellimuste ja alalisest valikust puuduvate kaupade korral on Müüjal õigus nõuda ettemaksu
tasumist Ostjalt kuni 100% ulatuses kauba üldmaksumusest.
2.6. Ostja poolt tähtaegselt maksmata arvete korral võib Müüja müügist keelduda või nõuda 100% ettemaksu.
3. Kaupade üleandmine ja vastuvõtmine
3.1 Müüja kohustub andma Ostaja soovil Ostjale üle ka Kaupade juurde kuuluva dokumentatsiooni arvestades
Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte ja tavapärast praktikat antud Kaupade puhul.
3.2 Kaupade üleandmine fikseeritakse Poolte poolt allakirjutatavas arves või Kaupade saatelehel.
3.3 Juhusliku hävimise riisiko läheb Ostjale üle Kaupade üleandmise hetkest. Omandiõigus Kaupadele jääb
Müüjale kuni Ostjapoolse Kaupade eest tasumiseni.
3.4 Müüja ei tohi Ostjale Kaupa üle anda enne kui on veendunud, et Ostja esindaja omab õigust Kauba
vastuvõtuks ning on kirjutanud Kauba vastuvõtmisel/üleandmisel vormistatavatesse dokumentidesse Ostja
volitatud esindaja nime ja allkirja.
3.5 Ostja kohustub Lepingu sõlmimisel esitama Müüjale nimekirja volitatud isikutest ning teavitama Müüjat
volitatud isikute muutumisel. Ostja volitatud isikute nimekirja õigsuse eest vastutab Ostja, kuid Müüja on
kohustatud kontrollima igakordselt Kaupade müümisel/üleandmisel Ostja esindaja isiku vastavust ja
volituste olemasolu. Igast volituste väärkasutusest ja/või mistahes muust Pooli kahjustavast tegevusest on
Müüja kohustatud Ostja esindajat viivitamatult informeerima ja tegema kõik võimaliku, kuid siiski vaid
seaduse piires lubatu, et takistada võimalike mistahes kahjude tekkimist Pooltele.
4 Kaupade vastavus Lepingule ning Müüja vastutus Kaupade mittevastavuse korral
4.1 Müüja kinnitab, et tarnitavad Kaubad vastavad standarditele, kvaliteedilt, koguseliselt ja kirjelduselt
kokkulepitule.
4.2 Kaupade suhtes kehtib vastava toote tootjapoolne garantiiperiood arvates Kaupade Ostjale üleandmise
kuupäevast. Müüja kohustub teostama Kaupade garantiiremondi või asendama defektsed Kaubad vastavalt
Eestis kehtivale seadusandlusele. Eeltoodud garantiitingimused ei kehti valgusallikatele, patereidele ja
akudele.
5 Poolte vastutus
5.1 Kui Ostja viivitab arve tasumisega üle arvel näidatud tähtaja on Müüjal õigus nõuda viivist 0,15 (null koma
viisteist) % iga viivitatud päeva eest tasumata summalt.
5.2 Ostja kohustub Müüjale hüvitama kõik kulutused, mis Müüja on teinud Ostjalt maksevõlgnevuse
sissenõudmiseks.
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6 Konfidentsiaalsuskohustus
6.1 Pooled on kohustatud hoidma käesoleva Lepingu sätted konfidentsiaalsena ega avaldama Lepingut
puudutavat informatsiooni kolmandatele isikutele.
7 Lepingu jõustumine ja kehtivus
7.1 Leping jõustub allakirjutamise hetkest ja kehtib 1 (üks) aasta.
7.2 Kui kumbki Pool ei ole hiljemalt 1(üks) kuu enne lepingu kehtivusaja lõppemist kirjalikult teatanud teisele
Poolele soovist leping tähtaja saabumisel lõpetada, pikeneb lepingu kehtivusaeg automaatselt edasi
igakordselt ühe aasta võrra.
8 Muud tingimused
8.1 Lepingu muudatused ja täiendused jõustuvad mõlema Poole poolt allakirjutamise hetkest.
8.2 Müüja krediidilimiit Ostjale on ......................... (...................................................................) EUR.
8.3 Ostja volitatud isikud lepingu sõlmimis hetkel on: (nimi, isikukood, allkirjanäidis). Pikem nimekiri
esitatakse vajadusel eraldi lehel Lepingu lisana.
1. ...............................................................................................................................................
2. ................................................................................................................................................
3. ................................................................................................................................................
4. ................................................................................................................................................
5. ................................................................................................................................................
6. ................................................................................................................................................
7. ...............................................................................................................................................
8.4 Lepingut võib lõpetada ennetähtaegselt Poolte kirjalikul kokkuleppel. Pool võib lõpetada Lepingu
ühepoolselt ennetähtaegselt Lepingus ettenähtud juhtudel.
8.5 Poolte vahel tekkinud lahkarvamused lahendatakse läbirääkimiste teel. Nende ebaõnnestumise korral
antakse vaidlus lahendada Tartu Maakohtule.
8.6 Lepinguga seotud teated vormistatakse kirjalikult ja antakse üle allkirja vastu, saadetakse tähitud kirjaga
teise Poole aadressil. Informatsioonilise sisuga teateid võib edastada e-posti, faksi, telefoni jms teel.
8.7 Lepinguga seotud muudatused vormistatakse elektrooniliselt Poolte seaduslike esindajate poolt
digiallkirjastatult või kirjalikult.
8.8 Leping (2 lehekülge) on Poolte esindajate poolt allkirjastatud / digiallkirjastatud.
Poolte kontaktandmed:
Müüja:
Effex AS
Reg. nr.10183792
KMKR EE100015393
SEB 10102061291005
Tel. 7 302 310 Tartu / 67 55 100 Tallinn
Faks: 7 302 311Tartu / 67 55 101 Tallinn
E-post: effex@effex.ee / tallinn@effex.ee
Rebase 3; 50104 Tartu / Ehitajate tee 108, Tallinn

Ostja:
.....................................................................................
Reg. nr. .......................................................................
KMKR EE...................................................................
..........pank ..................................................................
Tel. ..............................................................................
Faks: ............................................................................
E-post: .........................................................................
Aadress:.......................................................................
……………………………………………………….

Poolte allkirjad:
MÜÜJA

OSTJA
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