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VARA MÜÜGI ÜLDISED TINGIMUSED 
 
1. LEPINGU OBJEKT JA TELLIMINE 
 
1.1. Lepinguga Müüja müüb ja Ostja ostab tellimuses nimetatud kauba ja teenused (edaspidi kaubad) . 
1.2. Tellimuses tuuakse välja kauba ja teenuse nimetus , kogused ja hind, millel lisandub käibemaks ning muud tarnet 

puudutavad tingimused. 
1.3. Tellimuse esitajateks saavad olla Ostja volikirjas toodud isikud. 
1.4. Ostutellimusi esitatakse ainult kirjalikult.  
1.5. Maksetähtaeg on 14 (neliteist) kalendripäeva alates arve esitamise kuupäevast. 
1.6. Ostjale määratakse krediidilimiit. Krediit hõlmab esitatud arveid, nii neid, mille maksetähtaeg on saabunud, kui ka 

neid, mille maksetähtaeg ei ole veel saabunud. Krediidipiiri ületamisel on Müüjal õigus Vara väljastamisest 
keelduda. Krediidilimiidi ületamisel peab Ostja koheselt tasuma Rendileandjale minimaalselt krediidipiiri ületava 
osa. 

1.7. Tasumine loetakse teostatuks kauba eest tasumisele kuuluva summa laekumisel Müüja arveldusarvele.  
1.8. Müüja kinnitab, et Lepingu järgi üleantavatele materjalidele ei ole kolmandatel isikutel mingeid õigusi ning 

kolmandatel isikutel ei ole ka alust selliste õiguste taotlemiseks. 
 

2. KAUPADE  ÜLEANDMISE TINGIMUSED  
2.1. Kaubad antakse üle tellimuses näidatud kuupäeval Doka Eesti OÜ laost. 
2.2. Omandiõigus üleantud Kaubale läheb Müüjalt üle Ostjale pärast arvete täielikku tasumist. 
2.3. Kaubad antakse üle vastavalt Kauba saatelehele. Kauba saatelehele alla kirjutades kinnitab Ostja, et ta on teadlik 

vastuvõetud kauba tehnilisest seisundist ja kvaliteedist. Ostjal on õigus kauba üleandmise käigus kontrollida müüjalt 
vastuvõetava kauba kvaliteeti ning tehnilist seisundit enne saatelehele allakirjutamist. Juhul, kui kaup osutub 
praagiks või ei vasta kvaliteedile, võib ostja nõuda kauba väljavahetamist.  

2.4. Kui kaupade tarnimine hilineb, lepitakse Ostajaga kokku tarneaja mõistlikus pikendamises. Müüja ei vastuta 
ehitusaja pikenemise või ehituse seiskumisega seotud kahjunõuete eest. 

2.5. Kaupade juhusliku hävimise või kahjustumise risk läheb Müüjalt Ostjale Kaupade üleandmisel ja saatelehe 
allkirjastamisel.  Kaupade edasitoimetamine või transportimine toimub alati Ostja vastutusel ja kulul. 
 

3. KAUPADE KVALITEET JA VASTAVUS LEPINGU TINGIMUSTELE 
3.1. Üleantavate Kaupade kvaliteet peab vastama kokkulepitud standarditele, tehnilistele tingimustele ning 

kvaliteedinõuetele. Kasutatud kaup peab olema puhas, terve, ilma mõradeta, mõlkideta ja väändumisteta. 
3.2. Vineeril ja kasutatud kauba müügil garantii puudub. 
3.3. Juhul, kui Ostja avastab Kauba vastuvõtmisel Kaubal silmatorkavad puudused või  mittevastavuse Lepinguga, 

esitab Ostja Müüjale hiljemalt 7 kalendripäeva jooksul alates kaupade vastuvõtmisest või kasutusele võtust 
kirjaliku pretensiooni, andes selles puuduse kohta üksikasjaliku kirjelduse. Sama kehtib ka puuduliku või eksliku 
tarne kohta.  
Hilisemaid pretensioone võib Müüja mitte arvesse võtta.  

3.4. Ostja kohustus on tõestada puuduse olemasolu, ajahetke, mil puudus avastati ja puudumise esitamise 
õigeaegsust.  

3.5. Müüja Esindaja juuresolekul koostatakse kahepoolne akt koos fotodega Kauba puuduste kohta. 
3.6. Ilmnenud puuduste kohta reklamatsiooni esitamine ei vabasta Ostjat maksekohustusest. Müüja poolsete 

garantiikohustuste täitmise eelduseks on Ostja poolt kõikide tema kohustuste täitmine, eelkõige maksekohustuse 
ning reklamatsioonide õigeaegne esitamine.  
 

4. KONFIDENTSIAALSUS 
Lepingu sisu, tingimused ja selle täitmisel teisele Poolel teatavaks saanud informatsioon on konfidentsiaalne ja ei 
kuulu avalikustamisele kolmandatele isikutele (v.a juhtudel, kui vastav kohustus tuleneb õigusaktidest. 
Konfidentsiaalsuskohustus kehtib tähtajatult ka peale Lepingu lõppemist. 
 

5. POOLTE VASTUTUS LEPINGU RIKKUMISEL 
5.1. Lepingust tulenevate kohustuste täitmisega hilinemise korral on Pooltel õigus nõuda viivitavalt Poolelt viivist iga 

hilinetud päeva eest. 
5.2. Juhul, kui Ostja on mis tahes maksekohustuse täitmisega viivitanud rohkem kui 20 (kakskümmend) päeva, on 

Müüjal õigus loovutada nõue Ostja vastu inkassofirmale ning sellisel juhul on Müüjal õigus nõuda ja Ostjal kohustus 
tasuda Müüjale leppetrahvi suurusega 20% (kakskümmend protsenti) loovutatud nõude summast. Samuti on Müüjal 
õigus nõuda ja Ostjal kohustus hüvitada Müüja nõude loovutamisega seotud kulutused. 
 

6. LEPINGU KEHTIVUS JA MUUTMINE  
6.1. Leping jõustub allakirjutamisest ning on sõlmitud tähtajatuna. 
6.2. Lepingut võib muuta Poolte kirjalikul kokkuleppel.  Muudatused jõustuvad pärast allakirjutamist mõlema Poole poolt 

või Poolte poolt määratud tähtajal. Kirjaliku vormi mittejärgimisel on muudatused tühised. 
6.3. Pooltel on õigus Leping korraliselt üles öelda, teatades sellest teisele Poolele kirjalikult vähemalt 1 (üks) kuu ette. 

Lepingu lõppemine ei vabasta varem tekkinud kohustuste täitmisest. 
 

7. TEATED 
7.1. Pooled kohustuvad viivitamatult teineteist oma kontaktandmete muutumisest kirjalikult teavitama. 
7.2. Pooltevahelised Lepinguga seotud teated peavad olema kirjalikus vormis, välja arvatud juhtudel, kui Lepingus on 

sätestatud teisiti või kui sellised teated on informatsioonilise iseloomuga ning mille edastamisel teisele Poolele ei 
ole õiguslikke tagajärgi. Informatsioonilist teadet võib edastada telefoni teel ja kirjalikku taasesitamist võimaldavas 
vormis (faks, e-post, vms). 

7.3. Teade loetakse kätteantuks, kui teade on üle antud allkirja vastu või teade on saadetud postiasutuse poolt tähitud 
kirjaga Poole poolt näidatud aadressil ja postitamisest on möödunud 5 (viis) päeva või teade on edastatud teisele 
Poolele faksiga või e-posti teel Lepingus  näidatud aadressile. 
 

8. VÄÄRAMATU JÕUD 
8.1. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta Lepingu rikkumiseks, kui selle 

põhjuseks olid asjaolud, mille saabumist Pooled Lepingu sõlmimisel ette ei näinud ega võinud ette näha (vääramatu 
jõud). 

8.2. Lepingus mõistetakse vääramatu jõuna ülestõusu, üldstreiki, massilisi rahutusi Poole asukoha haldusüksuses, 
sõda, õigusakti, mis oluliselt takistab Lepingu täitmist, või muud Lepingus loetlemata asjaolu, mida mõlemad Pooled 
aktsepteerivad vääramatu jõuna. 

8.3. Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud 
sellest koheselt kirjalikult teatama teisele Poolele. 



8.4. Kui vääramatu jõu asjaolud kestavad üle 60 päeva, loetakse, et käesolev Leping on lõppenud täitmise võimatusega. 
Sellisel juhul ei ole kummalgi Poolel õigust nõuda teiselt Poolelt Lepingu mittetäitmise või mittekohase täitmisega 
tekitatud kahju hüvitamist. 

 
9. MUUD TINGIMUSED 
9.1. Lepingus nimetatud peatükkide, punktide ja lõikude pealkirjad on antud kasutamismugavuse huvides ja neil ei ole 

mõju Lepingu sätete sisu ja tõlgendamise seisukohalt. Lepingu kontekstis tähendab ainsuses kasutatav mõiste ka 
mitmust ja vastupidi, kui Lepingu sisu seda eeldab. 

9.2. Pooled on kokku leppinud, et aadresside, sidevahendite ja teiste kontaktandmete muutmist ei tõlgendata Lepingu 
muutmisena. 

9.3. Poole poolt Lepingu mis tahes sätte täitmise mittenõudmine ei tähenda vastavatest Lepingust tulenevatest õigustest 
loobumist, samuti ei kaota nimetatud Pool sellega õigust nõuda antud sätte täitmist. 

9.4. Leping on konfidentsiaalne ega kuulu avaldamisele kolmandatele isikutele, välja arvatud seaduses sätestatud 
juhtudel. Nimetatud korrast kõrvalekaldumine on lubatud teise poole eelneval kirjalikul nõusolekul ning eesmärkidel 
ja viisil, mis ei kahjusta teist poolt (reklaam, avalikud suhted jm.).  

9.5. Lepingust tulenevad vaidlused ja lahkarvamused lahendatakse Poolte vahel heas usus läbirääkimiste teel. Kui 
läbirääkimised osutuvad tulemusetuks, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus. Lepingule kohaldub Eesti õigus. 

9.6. Leping on koostatud eesti keeles kahes võrdselt juriidilist jõudu omavas identses eksemplaris, millest üks eksemplar 
jääb Rendileandjale ja teine Rentnikule. 

9.7.  Leping tühistab kõik Poolte vahel Raketise rendile andmist puudutavad varasemad suulised ja kirjalikud 
kokkulepped. 

9.8.  Doka teavitab, et vastavalt Isikuandmete kaitse üldmäärusele (GDPR) Doka  lepinguliste kohustuste täitmiseks või 
muul seadusest tuleneval alusel Doka Eesti OÜ asukohaga Ämma tee 80, Iru, Jõelähtme vald, Harjumaa töötleb 
enda klientide kontaktisikute isikuandmetena tema nime, äriühingu aadressi, telefoninumbrit ja e-maili aadressi. 
Vastutavaks isikuandmete töötlejaks on Doka GmbH, Josef-Umdasch-Platz 1, 3300 Amstetten, Austria. 
Andmesubjekti andmed hoiustatakse kuni poolte lepingust või seadusest tulenevad kohustused on täidetud või kuni 
muu seaduses sätestatud alus seda ette näeb. Andmesubjektil on tulenevalt GDPR-s sätestatule teatavad õigused, 
näiteks õigus enda andmetele ligi pääseda, nõuda andmete kustutamist, parandamist, töötlemise piiramist või 
esitada andmete töötlemisega seoses kaebus Andmekaitse Inspektsioonile www.aki.ee kaudu. Andmete 
töötlemisega seotud küsimuste korral palume need esitada eesti@doka.com.  Andmekaitse deklaratsioon asub 
ettevõtte kodulehel www.doka.ee.  


