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Composite Eesti OÜ üldtingimused 
A. Üldtingimused 

1.Käesolevad üldtingimused (edaspidi "Üldtingimused") kehtivad kõikidele 

Composite Eesti OÜ, registreeritud äriregistris registrikoodiga 12893865 

(edaspidi "Tarnija"), poolt väljastatud pakkumistele, hinnakirjadele ja tellimuste 

kinnitustele ning kõikidele Tarnija ja mis tahes , ka võimaliku, ostja (edaspidi 

"Ostja") vahel sõlmitud Lepingutele. Tarnija võtab mis tahes toodete ja/või 

teenuste Ostutellimusi vastu ainult käesolevale Üldtingimuste alusel. 

Üldtingimused moodustavad Lepingu osa selle hetke seisuga, millal Leping on 

Tarnija ja Ostja vahel sõlmitud. 

2."Tellimuse Kinnitus" on Tarnija kinnitus selle kohta, et Tarnija müüb või tarnib 

Ostjale nimetatud Tellimuse Kinnituses kirjeldatud tooted ja/või teenused, mis on 

antud kirjalikus vormis või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. 

"Ostutellimus" on Ostja kirjalik või suuline tellimus Tarnijalt toodete ja/või teenuste 

ostmiseks. 

3.Tarnijale ja Ostjale seaduslikult siduv leping (edaspidi "Leping") loetakse 

sõlmituks ainult juhul, kui Tarnija poolt on vastusena Ostutellimusele väljastatud 

Tellimuse Kinnitus. 4.Tarnijal on õigus oma pakkumised ja hinnakirjad igal ajal 

enne Tamija ja Ostja vahelise Lepingu tekkimist ilma ette teatamata tühistada. 

5.Ostutellimusi ei saa tühistada ning toodete ja/või teenuste tagasivõtmist tasu 

eest ei saa nõuda. Ostutellimus on Ostjale siduv ning Tarnijale aktseptiks avatud 

Ostutellimuses sätestatud kehtivusaja jooksul või kui kehtivusaega ei ole 

Ostutellimuses sätestatud, siis 90 päeva jooksul arvates selle väljastamise 

kuupäevast. Ostutellimuse ühepoolne tühistamine Ostja poolt nimetatud tähtaja 

vältel on kehtetu, kui Tellimuse Kinntuses ei ole märgitud tingimusi, mis on 

seotud hinnaga või Tarnija pakkumise muid üksikasju, mis erinevad Tarnija 

pakkumise tingimustest Ostutellimuse esitamise ajal, Viimasel juhul on Ostja 

kohustatud teatama Tarnijale oma taganemisest viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 
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järgmisel kalendripäeval pärast Tellimuse Kinnituse saamist kui Ostja ei ole oma 

taganemisteadet õigeaegselt esitanud, loetakse Leping sõlmituks Tellimuse 

Kinnituses märgitud tingimustel. 

6.Kui Ostja on sõlminud Tarnijaga Lepingu, loetakse, et Ostja on käesolevad 

Üldtingimused aktsepteerinud kui Lepingu lahutamatu osa. Kui Tarnija ei ole 

kirjalikult selgesõnaliselt teisiti nõustunud, on Üldtingimused ülimuslikud Ostja 

poolt kehtestatud või viidatud Üldtingimustest erinevate või neid täiendavate 

sätete osas. 

B. Hinnad 

1.Ükski Tamija poolt pakutud, avaldatud ja teatatud hind ei ole siduv ning seda 

võib igal ajal ilma ette teatamata muuta, eriti selleks, et katta Tamija täiendavad 

kulud tulenevalt, mis tahes impordimaksude või muude, mis tahes riigi, riiklike või 

ametlike tasude või maksude kehtestamisest. Kui pakutud hindasid muudetakse 

pärast seda. kui Ostja on esitanud oma Ostutellimuse, on Ostjal õigus 

Ostutellimusest taganeda vastavalt ülaltoodud punkti A.5 tingimustele. 

2.Ükski pakutud hind ei sisalda makse ega pakkimis- ja transpordikulusid ning 

need on kehtestatud "Ex Works" põhimõttel vastavalt Incoterms 2010 

tingimustele. 

3.Müüdud kaupade ja teenuste eest esitatakse arved, milles sisalduvad ka 

kohaldatavad maksud ja lõivud. Kui Tamija tuleb vastu Ostja soovile tarnida 

tooteid ilma makse või lõivusid arvestamata, jääb Ostja kanda täielik vastutus ja 

risk selliste tarnete ja Tarnija poolt koostatud vastavate dokumentide eest. Ostja 

märgib taotluse nimetatud maksude ja/või lõivude mittearvestamiseks oma 

Ostutellimuses või koostab selle kirjalikult pärast Lepingu sõlmimist. Tarnija tarnib 

tooted või teenused Ostjale ning esitab Ostjale tarne eest arve, milles maksude 

mittearvestamine on arvesse võetud, ainult siis, kui Tellimuse Kinnituses on 

maksude mittearvestamiseks nõusolek antud või kui Ostja taotlusele on pärast 

Lepingu sõlmimist kirjalikult vastatud. Ostja on kohustatud Tarnijale 

kompenseerima kõik Tarnija maksud, kulud ja trahvid, mis tulenevad 
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dokumentide või informatsiooni ebaõigest või ebatäielikust esitamisest või mis 

tahes muudest selliste maksudega ja/või lõivudega seotud probleemidest, 

väljaarvatud juhul, kui nimetatud eksinrsed või asjaolud on põhjustanud Tarnija 

ise tahtlikult või raske hooletuse tõttu. 

C. Maksetingimused, omandireservatsioon 

1.Kõik maksed tuleb sooritada kooskõlas Tellimuse Kinnitusega. Toodete ja/või 

teenuste müügihind peab Tarnijale laekuma hiljemalt arve tasumise tähtpäevaks, 

tingimusel, et maksimaalne maksetähtaeg on 14 päeva arvates arve laekumisest 

Ostjale (kui arves ei ole teisiti märgitud). Tarnijal on igal ajal õigus nõuda osalist 

või täielikku ettemakset ja/või kindlustada endale tagatis makse laekumiseks mis 

tahes muul viisil. 

2.Ostja maksekohustusi mis tahes Lepingu alusel ei mõjuta mis tahes Lepingust 

tulenevad vaidlused. Tarnijast olenematud asjaolud ega Ostja teated mis tahes 

nõuete kohta mis tahes tarnete suhtes. 

3.Tarnijal on õigus nõuda tasumata summadelt viivist 0,5% päevas, mida 

arvestatakse alates maksetähtpäevast kuni tegeliku maksepäevani. Samuti on 

Ostja kohustatud kandma kõik kohtulikud ja kohtuvälised inkassokulud. 

Käesoleva punkti (C.3) sätted lisanduvad Tamija kõikidele muudele õigustele, mis 

tulenevad seadustest või mis tahes Lepingust. 

4.Tarnija poolt tarnitud toodete omandiõigus ei lähe Ostjale üle enne, kui Ostja on 

täielikult tasunud toote müügihinna. 

5.Kõik Ostja poolt Tarnijale maksmisele kuuluvad summad tuleb kanda Tarnija 

poolt arvetel märgitud pangaarvele. Ostja kohustus loetakse täidetuks siis, kui 

maksmisele kuuluv summa on Tamija arvele laekunud. 

D. Tarnimine 

1.Kõikidele Lepingute alusel tehtavatele tarnetele kohaldatakse Rahvusvahelise 

Kaubanduskoja poolt kehtestatud Incoterms 2010 tingimusi (arvestades ka neis 

tehtud muudatusi ja täiendusi) ning kõiki muid Tellimuse Kinnituses märgitud 
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spetsiifilisi tametingimusi. Mis tahes vastuolu korral Incoterms tingimuste ja 

Lepingu sätete vahel lähtutakse Lepingust (sealhulgas Üldtingimused). 

2.Tarnija teeb kõik endast oleneva tarnimaks tooted ja/või teenused Tellimuse 

Kinnituses märgitud kuupäevaks. Tarnija vastutab mitte-õigeaegse tarnimise eest 

ainult juhul, kui ta põhjustas selle tahtlikult või raske hooletuse tõttu.Tarnijal on 

õigus teha tarned osade kaupa. 

3.Tarnija poolt määratletud kaalud ja mõõdud on ülimuslikud, kui pole tõestatud, 

et need on ebaõiged. 

4.Puisteveoste korral võib tarnitud koguse osas nõude esitada ainult siis, kui 

erinevused netokaalus või koguses ületavad 5%. 

5.Ostja on kohustatud toodete ja/või teenuste kogust ja kvaliteeti kontrollima kohe 

peale nende üleandmist Tarnija poolt. 

E. Risk 

1. Juhuslike kahjustuste ja hävinemise risk läheb Ostjale üle toodete üleandmisel 

Tarnija poolt. 

F. Pakend 

1. Kui Tellimuse Kinnituses on märgitud, et toodete pakend jääb Tarnija 

omandisse või tuleb Tarnijale tagastada või kui Tellimuse Kinnituses sisalduvad 

muud sellesamased sätted, jääb selline pakend igal juhul Tarnija omandisse ning 

Ostja on kohustatud selle omal kulul ja riisikol tühjana tellitud toodetest 

toimetama Tarnija poolt näidatud kohta ning teavitama Tarnijat pakendi 

tagastamise kuupäevast. Pakendid, mida ei ole tagastatud heas seisukorras ja 

mõistliku aja jooksul, on Ostja kohustatud kompenseerima vastavalt Tarnija poolt 

määratud asendustasudele. 

G. Kahjustused 
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1. Ostja on kohustatud Tarnijat kirjalikult otsesõnu informeerima, kui toodete 

ja/või teenuste mis tahes osa on tarnimata jäänud või kui kontrollimisel ilmnevad 

toodete osas, mis tahes silmaga nähtavad kahjustused, mida Ostja oleks pidanud 

märkama üleandmisel mõistliku ülevaatuse käigus. Selline teade lisandub mis 

tahes avaldustele saatelehel, millega Ostja keeldub tarnet vastu võtmast või 

kinnitab tarne vastuvõtmist, ning tuleb edastada viie päeva jooksul arvates 

selliste toodete ja/või teenuste tarnimiseks pakkumise kuupäevast. Kui Tarnija 

nimetatud tähtaja jooksul sellist teadet ei saa. loetakse kõik tooted ja/või 

teenused olevat tarnitud kokkulepitud kogustes ja ilma silmaga nähtavate 

kahjustusteta. 

Terviserisk ja ohutus 

1. Ostja on kohustatud Tarnijat kirjalikult otsesõnu informeerima, kui toodete 

ja/või teenuste mis tahes osa on tarnimata jäänud või kui kontrollimisel ilmnevad 

toodete osas, mis tahes silmaga nähtavad kahjustused, mida Ostja oleks pidanud 

märkama üleandmisel mõistliku ülevaatuse käigus. Selline teade lisandub mis 

tahes avaldustele saatelehel, millega Ostja keeldub tarnet vastu võtmast või 

kinnitab tarne vastuvõtmist, ning tuleb edastada viie päeva jooksul arvates 

selliste toodete ja/või teenuste tarnimiseks pakkumise kuupäevast. Kui Tarnija 

nimetatud tähtaja jooksul sellist teadet ei saa. loetakse kõik tooted ja/või 

teenused olevat tarnitud kokkulepitud kogustes ja ilma silmaga nähtavate 

kahjustusteta. 

I. Garantii 

1.Tarnija garanteerib, et Lepingu alusel tarnitavad tooted ja/või teenused 

vastavad tarnimise ajal kehtivatele Tarnija tehnilistele spetsifikatsioonidele. 

Tarnija ei anna ühegi toote ega teenuse osas mingeid muid otseseid ega 

kaudseid garantiisid. Kõik, mis tahes seaduste või määruste alusel kohaldatavad 

garantiid, kaasa arvatud garantiid müügikõlbulikkuse või mis tahes eesmärgil 

kasutamise kohta, on selgesõnaliselt välistatud. 
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J. Defektsed tooted 

1.Viie (5] päeva jooksul pärast toote ja/või teenuse kättesaamist on Ostja 

kohustatud Tarnijale kirjalikult teatama nende, mis tahes mittevastavustest 

spetsifikatsioonidele või, mis tahes muudest puudustest, mida ei olnud võimalik 

avastada mõistliku ülevaatuse käigus üleandmise hetkel. Kui Ostja ei edasta 

sellist teadet nimetatud tähtaja jooksul, loetakse, et ta on tooted ja/või teenused 

aktsepteerinud ning loobunud igasugustest kokkulepitud spetsifikatsioonidele 

mittevastavustest tulenevatest nõuetest. 

2.Kui Ostja on edastanud teate tähtaegselt vastavalt alapunktile J.1 ning tooted 

ja/või teenused ei vasta tarnimise ajal spetsifikatsioonidele, on Tarnija kohustatud 

omal kulul, kas tagastatud mittevastavad tooted asendama sama koguse 

spetsifikatsioonile vastavate toodetega või, Tarnija valikul, Ostjale tagasi maksma 

spetsifikatsioonile mittevastavate ja tagastatud toodete eest makstud summa. Kui 

tegemist on mittevastavate teenustega, on Tarnija kohustatud teenused uuesti 

osutama viisil, mis tagavad nende vastavuse spetsifikatsioonidele. 

K. Vastutuse piiramine 

1. Tarnija vastutus käesolevate Üldtingimuste alusel tarnitud, mis tahes toodete 

ja/või teenuste kvaliteedipuudujääkide osas, vaatamata sellele, kas selline 

vastutus tõstatub, mis tahes Lepingu tingimustest või Iepinguvälistest 

kohustustest, piirdub punkt J.2 sätestatuga. Tarnija ei ole ühelgi juhul vastutav 

mingite kaudsete kahjude eest olenemata sellest, kuidas need on tekkinud 

(muuhulgas ei ole Tamija vastutav saamatajäänud tulu eest). Tarnija vastutab 

siiski juhul, kui ta rikkus kohustust tahtlikult või raske hooletuse tõttu. 

L. Vääramatu jõud 

1. Tarnija ei vastuta, mis tahes Tellimuse Kinnituses või Lepingus või mujal 

sätestatud tingimuste ega mis tahes kohustuste täitmatajätmise eest ega 

täitmisega viivitamise eest. kui täitmatajätmine või viivitus on tulenenud Tarnijast 
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mitteolenevatest asjaoludest, milleks muuhulgas on (a) streigid, tööhäired, (b) 

toormaterjalide või abimaterjalide puudumine või nappus, (c) 

transpordiprobleemid, (d) kui Tarnija ise ei ole Ostjale müüdava toote valmistaja 

vastava toote mis tahes põhjusel tarnimatajätmine Tarnija tavapärase varustaja 

poolt või vastava toote, mis tahes viisil muutmine selle valmistaja poolt, mida 

Tarnija pakkumise, hinnapakkumise või Tellimuse Kinnituse edastamise ajal ette 

ei näinud. 

M.Konfidentsiaalsus 

1.Kogu tehniline, müügialane, majanduslik ja muu informatsioon ning andmed 

Tarnija äritegevuse kohta, muuhulgas valemid, toodete spetsifikatsioonid, 

teenused, plaanid, programmid, tööprotsessid, tooted, kulud, tegevused ja 

kliendid, mis võivad Lepingu täitmise käigus saada teatavaks Ostjale, selle 

sidusettevõtetele, juhtkonnale või töötajatele, loetakse olevat Tarnija 

konfidentsiaalne omand, mida Ostjal ei ole lubatud kasutada teisiti, kui Tarnija 

huvides Lepingu täitmise eesmärgil, ja mida ei või ilma Tarnija eelneva kirjaliku 

loata avaldada kolmandatele isikutele, kaasaarvatud riigi- ega muudele 

asutustele, ei Lepingu kehtivusajal ega pärast seda. Kogu taoline informatsioon, 

mille Tamija on Ostjale edastatud kirjalikult või muus füüsilises vormis, kuulub 

Tarnija esimesel nõudmisel või Lepingu lõpetamisel tagastamisele. 

2.Kui Ostja rikub mis tahes viisil eeltoodud konfidentsiaalsuskohustust, 

sealhulgas, kuid mitte ainult, avaldades konfidentsiaalset informatsiooni 

kolmandatele isikutele ilma Tarnija eelneva kirjaliku loata või kasutades 

konfidentsiaalset informatsiooni, mis tahes viisil, mis ei ole otseselt seotud 

Lepingu täitmisega, on Tarnijal õigus nõuda leppetrahvi summas 100 000 EUR 

(sada tuhat eurot) iga rikkumise eest, ning samuti kõigi Ostja poolt toime pandud 

rikkumisest tulenevate kahjude hüvitamist. 

N. Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamine 
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Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamine 

1.Kõikidele lepingutele ja dokumentidele, mille suhtes kehtivad käesolevad 

Üldtingimused, kohaldatakse ainult Eesti Vabariigis kehtivat õigust. 

2.Kõik vaidlused tulenevalt mis tahes lepingutest või dokumentidest, mille suhtes 

kehtivad käesolevad Üldtingimused, esitatakse lahendamiseks ainult Eesti 

Vabariigi vastava pädevusega kohtutele. 

3.ÜRO rahuvaheliste kaupade ostu-miiügilepingute konventsiooni (CISG, 1980) 

kohaldamine on otseselt välistatud. 

	


