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“RULONAS”, OÜ 
ÜLDISED OSTU-MÜÜGI TINGIMUSED No. BTS-3/2019 

 
 

 
Kehtivad alates 01.10.2019 

 

 

Käesolevad üldised ostu-müügi tingimused kehtivad juhtudel kui “Rulonas” OÜ, ettevõtte kood: 14366093, käibemaksukood: 
EE102025747, aadress: Vana-Narva mnt. 30-/1, Maardu linn, Harju maakond, Eesti (edaspidi nimetatud “müüja”) ja kauba ostja 
(edaspidi nimetatud “ostja”) vahel pole sõlmitud muid kirjalikke ostu-müügi kokkuleppeid. Need tingimused määravad müüja ja ostja 
vastastikused kohustused ja õigused, kaupade soetamise ja tasumise tingimused, ostjale kaupade tarnimise korra, poolte vastutuse 
ning muud lisatingimused ja sätted. Kui müüja ja ostja vahel on sõlmitud kirjalik ostu-müügi leping peetakse seda ülimuslikuks nende 
üldiste ostu-müügi tingimuste ees. Edaspidi on müüjat ja ostjat nimetatud eraldi kui osapool ja koos osapoolteks. 

 

 
 

1. Ostu-müügi tingimuste objekt 
 
 

1.1. Müüja müüb ja ostja ostab kaupa - metalltoodete valmistamine ja metalltooted (edaspidi nimetatud “kaup”). Mõiste “kaup” 
nendes ostu-müügi itingimustes kehtib kogu müüdava kauba kui ka selle eraldi tarnimise kohta ning osapoolte vastastikusel 
kokkuleppel võib müüja osutada ka kaubaga seotud teenuseid. 

1.2. Müüja kohustub vastavalt osapoolte vahel kooskõlastatud tellimustele andma kauba ostja omandisse, samas kui ostja 
kohustub kauba vastu võtma ja tasuma selle eest tähtaegselt vastavalt käesolevatele üldistele ostu-müügi tingimustele. 

 
 

2. Kauba tellimine 
 
 

2.1. Konkreetne kaup, selle hind ja kogus, maksetingimused, tarnekuupäev ja asukoht on igal konkreetsel juhul kooskõlastatud 
osapoolte vahel ja määratletud kauba tellimuse kinnituses (edaspidi nimetatud “tellimuse kinnitus”). 

2.2. Kauba tellimuse esitab ostja müüjale kirjalikult, faksi või e-posti teel. Tellimus loetakse vastuvõetuks ja töötlemiseks sobivaks 
kui 5 (viie) tööpäeva jooksul saadab müüja ostjale e-posti või faksi teel tellimuse kinnituse. 

 
 

3. Kauba tarnimine ja vastuvõtmine 
 
 

3.1. Kauba tarnimist nendes üldistes ostu-müügi tingimustes mõistetakse kauba ettevalmistamisena üleandmiseks müüja laost 
aadressil Vana-Narva mnt 30-/1, Maardu linn, Harju maakond, Eesti. Eraldi kokkuleppe ja kokkulepitud tingimuste kohaselt 
võib müüja kauba ostjale tarnida, toimetades selle kindlaksmääratud aadressile. 

3.2. Kauba üleandmist-vastuvõtmist kinnitab veokiri ja/või käibemaksuarve, mille ostja allkirjastab kauba tarnimise hetkel. 

3.3. Pärast seda, kui müüja toimetab kauba kokkulepitud ajal ostja määratud aadressile, peab ostja selle viivitamatult maha 
laadima ja tegema katkestuseta mahalaadimistöid. Hilinemise korral tasub ostja seisakuga seotud kulud ja kannab müüjale 
sellega seoses tekkida võivate negatiivsete tagajärgedega seotud kulud, mis on põhjustatud kaupa tarninud sõiduki 
seisakust.  

3.4. Ostja, tuvastades, et tarnitud kauba kogus ei vasta kauba saatedokumentides märgitud kauba kogusele, võib esitada 
kirjaliku pretensiooni 2 (kahe) kalendripäeva jooksul alates tarnepäevast. 

3.5. Kauba ilmselge kvaliteedinõuetele mittevastavuse korral, mis on määratletud kauba kvaliteedisertifikaadis või -standardis, 
võib ostja esitada kirjaliku pretensiooni 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul alates kauba üleandmise-vastuvõtmise päevast. 

3.6. Kauba kvaliteedi varjatud puuduste kohta võib ostja esitada kirjaliku pretensiooni 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul 
alates kauba üleandmise-vastuvõtmise päevast. 

3.7. Pärast punktides 3.5 ja/või 3.6 määratletud tähtaega eeldatakse, et ostjal ei ole pretensioone kauba kvaliteedi kohta. 

3.8. Juhtudel, kui tekib vaidlus kauba vastavuse üle kvaliteedisertifikaadis või -standardis määratletud näitajatele, lepivad 
osapooled kokku pädevas sõltumatus asutuses, kes koostab tarnitud kaubale kvaliteediakti. Sõltumatu asutuse poolt läbi 
viidud kauba kvaliteedikontrolliga seotud kulud tasub kauba kvaliteedi osas ekslikul arvamusel olnud osapool. Osapoolte 
vahel kokku lepitud sõltumatu institutsiooni koostatud akt on mõlemale osapoolele kohustuslik. Kui osapooled ei suuda 
sõltumatus asutuses kokkuleppele jõuda, lahendatakse vaidlus kohtus. 

3.9. Kui pretensioon leitakse olevat põhjendamatu, tasub ostja kõik müüja kulud. Kvaliteetseid kaupu ei vahetata ega tagastata. 
Kui pretensioon on põhjendatud, võib müüja selle ostja huvides heatahtlikult lahendada. 

3.10. Müüjal on õigus tellimuse menetlemine peatada, kui ta saab infot, et ostja ei suuda arestitud vara, pankrotimenetluse või 
muude tõsiste põhjuste tõttu tellitud kauba eest maksta. Sel juhul saadab müüja sellise info saamise päeval ostjale kirjaliku 
teate tellimuse töötlemise peatamise kohta ja nõuab, et talle esitataks piisav garantii maksejõulisuse kinnitamiseks. 
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4. Kauba eest tasumise tingimused 

 

4.1. Ostja tasub müüja poolt tarnitud kauba eest vastavalt käibemaksuarvetele ja nendes toodud tingimustele pangaülekandega 
müüja kontole või sularahas. 

4.2. Kauba eest tasumise tähtaeg sõltub müüja usaldusest ostja maksevõime vastu. See tähtaeg võib varieeruda ettemaksest 
kuni osapoolte vahel kokkulepitud ja tellimuse kinnituses täpsustatud maksetähtajani. 

 
5. Kauba juhusliku kaotuse risk ja omandiõigused 

 

5.1. Kauba juhusliku kaotamise või kahjustumise riski või kauba väärtuse mistahes languse riski võtab ostja enda kanda alates 
kauba ostjale üleandmisest. 

5.2. Kauba omandiõigused lähevad ostjale üle alles pärast seda, kui müüjale on kauba eest täielikult tasutud. 

5.3. Müüja annab ostjale õiguse kasutada kaupa, mille eest on veel tasumata, oma tootmisprotsessides. 

5.4. Müüja annab ostjale õiguse müüa kaupa, mille eest on veel tasumata, kolmandate isikute omandisse. 

 
6. Osapoolte vastutus  

 

6.1. Kui kaupa ei tarnita töötlemiseks vastuvõetud tellimusel määratud tähtajaks, tasub müüja ostjale iga viivitatud päeva eest 
0,2% viivist viivitatud tellimuse väärtusest kuid mitte rohkem kui 2% tellimuse kogusummast. Viivist arvestatakse kuni 
tellimuse täitmiseni või kuni selle tühistamiseni või kuni tellimuse töötlemine on peatatud (punktis 3.10 määratletud juhtumil), 
sõltuvalt sellest, milline sündmus neist esimesena toimub. 

6.2. Müüja, mõistes, et ta ei suuda kaupa tellimuses määratud tähtajaks tarnida, teatab sellest viivitamata ostjat ja kooskõlastab 
kirjalikult uue tarnimise tähtaja. Ostja võtab tarvitusele kõik vajalikud meetmed, et vältida või vähendada hilinenud 
tarnimisega seotud kahjusid. Juhul, kui müüja hilineb kauba tarnimisega ja tarnetähtaeg on ostjale oluline ning tekkinud 
olukorras on ostjal kahju vältimiseks võimalik kaupa tellida alternatiivsetelt tarnijatelt, peab ostja viivitamata teavitama müüjat 
tellimuse tühistamisest. 

6.3. Kui ostja viivitab tarnitud kauba eest tasumisega, maksab ta müüjale iga viivitatud päeva eest 0,2% viivist tasumata summalt. 
Viivist arvestatakse seni, kuni ostja võlgnevuse tasub või müüja võtab tarnitud kauba tagasi vastavalt käesolevas osas 
sätestatule. 

6.4. Juhul kui ostja ei ole kauba eest tasunud ja müüja on saanud infot, et ostja ei suuda arestitud vara, käimasoleva 
pankrotimenetluse või muude tõsiste põhjuste tõttu tarnitud kauba eest tasuda on müüjal õigus nõuda kauba eest tasumist 
5 (viie) päeva jooksul. Kui ostja ei teosta makset määratud tähtaja jooksul ega anna piisavat maksegarantiid saab müüja 
õiguse nõuda võla tasumist oma äranägemise järgi kas kohtumääruse alusel või nõuda kaupa tagasi nagu on määratletud 
selles osas. 

6.5. Juhul, kui ostja viivitab kauba eest tasumisega rohkem kui 30 (kolmkümmend) kalendripäeva, saab müüja õiguse nõuda 
võla tasumist oma äranägemise järgi kas kohtumääruse alusel või nõuda kaupa tagasi. 

6.6. Tasumata kauba tagasivõtmise otsuse vastuvõtmisel teatab müüja sellest ostjat kirjalikult ja määrab kauba tagasivõtmise 
tähtaja. Ostja tagastab tasumata kauba müüjale müüja poolt määratud kuupäeval. Kui müüja on tasumata kauba üle andnud 
kolmandate isikute omandisse on müüjal õigus nõuda kolmandatelt isikutelt nende eest tasumist, mis on proportsionaalne 
tasumata kauba maksumusega (selle eesmärgi saavutamiseks teatab ostja kolmandatele isikutele, et nad maksavad 
müüjale tasumisele kuuluva summa). 

6.7. Juhul, kui ostja tühistab tellimuse ja keeldub põhjendamatult kaubast või tagastab müüjale pärast aktsepteerimist tasumata 
kvaliteetse kauba (vastab kehtestatud standarditele), kohustub ostja tasuma müüjale 75 (seitsekümmend viis) protsenti 
tellitud kauba hinnast. Sel juhul kehtib ka punktis 6.3 määratud viivise arvutamine. 

 
7. Vääramatu jõu asjaolud 

 

7.1. Osapooled ei vastuta käesolevate üldiste ostu-müügi tingimuste kohaselt kohustuste täitmata jätmise või nende mittekohase 
täitmise eest, kui see on tingitud vääramatust jõust. Vääramatu jõu all mõistetakse seda, mis on vääramatu jõuna 
määratletud Eesti Vabariigi seadustes. Arvestades ka seda, et tellimusi saab esitada ja kinnitada digitaalsete sidevahendite 
kaudu, mille nõuetekohast toimimist on eriti keeruline tagada, lepivad osapooled kokku ja nõustuvad, et digitaalsete 
sidevahendite tõrkeid peetakse samuti vääramatuks jõuks. 

7.2. Kui vääramatu jõu asjaolusid enam ei esine, jätkavad osapooled oma kohustuste täitmist. Kui vääramatu jõu asjaolud ja 
nende tagajärjed kestavad kauem kui 2 kuud, on müüjal õigus keelduda oma kohustuste täitmisest ja lõpetada tellimuse või 
selle osa täitmine. 

7.3. Vääramatu jõu asjaolud ei anna ostjale alust kauba eest mitte tasuda. 

 
8. Lõppsätted 

 

8.1. Omavahelises suhtluses kohustuvad osapooled hoidma konfidentsiaalsust: mitte avaldama kirjalikult, suuliselt ega muul viisil 
kolmandatele isikutele äri- või finantsteavet, mis on saadud koostöö kaudu nende üldiste ostu-müügi tingimuste alusel. 

8.2. Need üldised ostu-müügi tingimused jõustuvad automaatselt esimese osapoole vahel kooskõlastatud tellimusega ja ostjale 
tellimuse kinnituse esitamise hetkest.  

8.3. Kõik vaidlused ja erimeelsused lahendatakse pooltevaheliste läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei õnnestu saavutada 
pooltevaheliste läbirääkimiste teel lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi seadustes sätestatud korras vastavalt müüja 
registrijärgsele asukohale. 

8.4. Nendele üldistele ostu-müügi tingimustele kehtivad Eesti Vabariigi seadused. 

8.5. Need üldised ostu-müügi tingimused on avaldatud müüja veebilehel: www.rulonas.com 
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