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1. Üldtingimuste kohaldamisala 

1.1 Doka müügi, rendi ja tarne üldtingimusi kohaldatakse nendes CONCREMOTE üldtingimustes 
(edaspidi: Üldtingimused) sätestatud korra kohaselt. Lahknevuste korral on käesolevad Üldtingimused 
ülimuslikud. 
 
Kui kirjalikult ei ole kokku lepitud teisiti, kohaldatakse Üldtingimusi eranditult, sealhulgas ka kõikide 

tulevastele ärisuhetele Doka (edaspidi ka: meie) ja kliendi (edaspidi ka: Klient) vahel ning seda isegi 

juhul, kui sellele ei ole otseselt viidatud. Käesolevad Üldtingimused on kõigi meie ja Kliendi vahel 

CONCREMOTE süsteemiga seotud lepingute lahutamatu osa. 

1.2 Kõik täiendavad lepingud, Üldtingimuste parandused või täiendused ja mistahes teised 

lepingudokumendid jõustuvad üksnes juhul, kui pooled on selles vastastikku kirjalikult kokku leppinud. 

1.3 Klient loobub täielikult oma äritegevuse üldtingimuste, ostutingimuste ja mistahes muude 

lepingutingimuste kohaldamisest, milles ei ole Dokaga selgesõnaliselt ja kirjalikult kokku lepitud. 

1.4 Kõik lepingulise suhetega seotud dokumendid on kehtivad üksnes juhul, kui need on esitatud 

eesti keeles. 

1.5 Kõiki Üldtingimustes või muudes lepingudokumentides kasutatud mõisteid tuleb tõlgendada 

Eesti Vabariigis kehtiva õiguse ja Eestis kehiva üldise tava järgi. 

1.6 Käesolevate Üldtingimuste mistahes sätte või selle osa kehtetuks muutumine ei mõjuta teiste 

sätete kehtivust. Sellisel juhul on Klient kohustatud meiega sõlmitud kirjalikku kokkuleppe alusel 
asendama kehtetu sätte õiguslikult kehtiva sättega, mille majanduslik mõju on kehtetu sätte 

eesmärgile kõige lähedasem. 

2. Hinnaarvestus, pakkumus ja sellega nõustumine 

2.1 Koostame hinnaarvestuse ja kuluhinnangud oma parimate teadmiste kohaselt. Eeltoodust 

hoolimata ei vastuta me nende õigsuse ega täielikkuse eest ega anna selles osas mistahes garantiid. 

2.2 Koostame hinnaarvestuse ja kuluhinnangud tasu eest, kui Kliendiga ei ole kirjalikult lepitud 

kokku teisiti. 

2.3 Me ei saa tagada, et meie pakkumustes ei esine trüki-, arvutus- ega muid vigu. 

2.4 Meie pakkumisega saab nõustuda ainult kirjalikult. Pakkumus ei ole siduv, v.a juhul, kui 

pakkumuses on sõnaselgelt sätestatud, et pakkumus on siduv. 

2.5 Kliendi poolt allkirjastatud pakkumus tuleb saata meile. Meie ja Kliendi vaheline leping jõustub 

alles pärast seda, kui oleme tellimuse kirjalikult kinnitanud. Lisaks eeltoodule loetakse tellimus 

kinnitatuks ka tellitud seadmete tarnimisel Kliendile. 

2.6 Kliendi mistahes viited eksimusele või lepinguliste kohustuste vahekorra olulisele muutumisele 

on käesolevaga välistatud. 

2.7 Meil puudub kohustus kontrollida lepingu täitmise eest vastutava Kliendi esindaja volitusi ning 

meil on õigus tugineda sellele, et Kliendi esindajale antud volitus on kehtiv. 



 

2.8 Hinnad on esitatud määras EUR / tükk, rendi korral EUR / tk / päev, kohalduvad 

tarnetingimused ex works (Incoterms 2020 või kehtiv). Hinnad ei sisalda ühtegi kohaldatavat maksu 

ega ka transpordikulu, sealhulgas, kuid mitte ainult, mistahes pakendamise, taara-, veo-, lasti-, 

kindlustus- ega vahendustasu ega mistahes makse, lõive ega teenustasusid, mis kuuluvad tasumisele 

Kliendi poolt. 

3. Teenuste, millele käesolevad Üldtingimused kohalduvad, kirjeldus 

3.1 Süsteem CONCREMOTE annab betooni temperatuuri põhjal betooni survetugevuse kohta 

reaalajas infot. Süsteem on saadaval järgmiste valikutena: 

3.1.2 CONCREMOTE rent 

Süsteemi CONCREMOTE  rentimise variant hõlmab järgmisi lahutamatuid osi: 

 mõõteseadmete ja vajalike kalibreerimise kastide (koos: Seadmed) rentimine; lisaks 

 

 iga Seadme poolt mõõtmise (teenuse) käigus kogutud andmete analüüsimine, sealjuures 

juurdepääs CONCREMOTE veebiportaalile (edaspidi: Veebiportaal) ja/või CONCREMOTE 
rakendusele (edaspidi: Rakendus) (mõlemad sisaldavad mitmesuguseid funktsioone, nt 

prognoose), klienditoe teenuse ning andmeside Seadmete ja Veebiportaali / Rakenduse 

vahel. 

Need kaks toote osa on lahutamatud ning neid pakutakse ainult koos. Toode CONCREMOTE on 

jagamatu pakett. Kliendil ei ole võimalik taganeda lepingust (osaliselt) ainult toote ühe osa osas. 

3.1.3 CONCREMOTE müük 

Süsteemi CONCREMOTE ostmise variant hõlmab järgmisi osi: 

 mõõteseadmed ja vajalikud kalibreerimise kastid (koos: Seadmed). 

Perioodilise lisatasu eest võidakse pakkuda järgmisi teenuseid: 

 mõõtmise (teenuse) käigus iga Seadme poolt kogutud andmete analüüsimine, sealhulgas 

juurdepääs Veebiportaalile ja / või Rakendusele (mõlemad sisaldavad mitmesuguseid 
funktsioone, nt prognoose), klienditoe teenuse ning andmeside seadmete ja Veebiportaali / 

Rakenduse vahel. 

Need kaks toote osa (Seadmed ja analüüsimine) on eraldatavad ning neid võib pakkuda koos ühe 

paketina või eraldi. 

3.1.4 Kalibreerimisteenus 

Nii süsteemi CONCREMOTE rendi- kui ka müügivariandi korral pakub Doka kasutusel olevate 

betoonisegude kalibreerimise võimalust täiendava teenusena, mille eest tuleb tasuda eraldi tasu. 

Hangime ja tarnime vajalikud kalibreerimise kastid ning kanname kalibreerimise kastide ja betooni 

näidiste (nt kuubid/silindrid) kulud. Tulemus esitatakse kliendile kalibreerimiskõverana Veebiportaalis 

ja/või Rakenduses. 

Selleks kohustub Klient esitama Dokale järgmised andmed: betooni tootja, betoonitehas,  

sihtväärtus/-tugevus, tugevuse väärtus, tootja/betoonitehase kontaktisik. 

Klient kinnitab ja nõustub käesolevaga, et Doka esitab viidatud tehnilised andmed seejärel 
analüüsi eesmärgil betoonilaborandile. Kuivõrd eeltoodu võib tuua kaasa isikuandmete töötlemise, 

palume tutvuda meie andmekaitse eeskirjaga aadressil http://www.doka.com/concremote. 



 

3.1.5 Lisaks CONCREMOTE süsteemile pakume müügiks ka lisavarustust ja kohapealse väljaõppe 

võimalust. 

3.2 Mõõteseadmed 

3.2.1 CONCREMOTE süsteemi näol rendime või müüme Kliendile mõõteseadmeid. Need on 

laeandurid ja/või kaabelandurid. Lisaks seadmetele pakume, rendime või müüme Kliendile ka 

kalibreerimise kaste kasutatavate betoonisegude kalibreerimiseks (andurid ja kalibreerimise kastid 

edaspidi koos: Seadmed). Igal Seadmel on individuaalne seerianumber ning integreeritud GSM / GPS 

moodul. Seega on võimalik määrata kindlaks iga Seadme asukoht. Teabe isikuandmete, sealhulgas 
võimalike asukohaandmete kasutamise kohta leiate meie andmekaitse eeskirjast. 

3.2.2 Toimetame tellitud Seadmed kohale. Tarnega koos pakume oma Kliendile Seadmete 
kasutusjuhendeid ning Veebiportaali ja/või Rakenduse kasutusjuhendit. Eespool nimetatud 

dokumendid on võimalik igal ajal alla laadida ka meie veebilehelt www.doka.com/concremote ja 

veebiportaalist http://concremote.doka.com. 

3.2.3 Saatelehe allkirjastamisega kinnitab Klient, et on tellitud lae- või kaabelandurid, kalibreerimise 

kastid, Seadmete kasutusjuhendi ning Veebiportaali / Rakenduse kasutusjuhendi kätte saanud. 

3.2.4 Seadmete ja muu CONCREMOTE riistvara Kliendile üleandmisel läheb nende juhusliku 

hävimise või kahjustumise riisiko üle Kliendile. 

3.2.5 Klient on kohustatud eranditult järgima Seadmete kasutusjuhendit ning  

Veebiportaali / Rakenduse kasutusjuhendit. Kui Klient eirab Seadmete või Veebiportaali / Rakenduse 

kasutamisel tarnitud või veebilehel avaldatud juhendites toodud nõudeid, kannab eeltooduga seotud 
riisikot eranditult Klient ja meie mistahes vastutus on välistatud. Klient vabastab Doka mistahes 

vastutusest ja kaitseb Dokat kolmanda isiku kahjunõuete eest, mis tulenevad Doka juhiseid eiravast 

kasutamisest. 

3.3 Renditingimused 

3.3.1 Kui Seadmed saavad kahjustada tarnekomplekti kuuluva või veebilehel avaldatud 

kasutusjuhendis toodud nõuete eiramise tõttu, on Klient kohustatud tekkinud kahju meile hüvitama. 

Kliendi kohustus on tõendada, et ta on kasutanud Seadmeid kooskõlas meie poolt loodud 

tarnekomplekti kuuluva ja veebilehel avaldatud kasutusjuhendiga. 

3.3.2 Kogu lepingu kehtivusaja jooksul on meil õigus tavapärasel tööajal mistahes hetkel meile 

kuuluvaid seadmeid kontrollida ning Klient peab hankima eeltooduks kõik asjakohased load. 

3.3.3 Renditasu makseperiood algab saatelehel märgitud kuupäevast ning lõpeb päeval, mil oleme 
renditud Seadmed ja kalibreerimise kastid meie otsesesse valdusse tagasi saanud. Kinnitame 

tagastuse aja kirjalikult tagastamise saatelehel. Viidatud kinnitus saatelehel tõendab üksnes 

Seadmete kättesaamist, mitte aga süsteemi CONCREMOTE seisukorda selle tagastamisel. 

Minimaalne rendiperiood on üks kuu. 

3.3.4 Pärast lepingu lõppemist kohustub Klient koheselt puhastatud ja täielikus töökorras Seadmed 

meile tagastama või taotlema meilt Seadmetele järele tulemist. 

3.3.5 Alles pärast seda, kui oleme renditud Seadmed meie otsesesse valdusse tagasi saanud ja 

seda saatelehel kirjalikult kinnitanud, läheb nende juhusliku hävimise või kahjustumise riisiko üle 

meile. 

3.3.6 Pärast seda, kui oleme renditud Seadmed meie otsesse valdusse tagasi saanud, kontrollime 

põhjalikult ja dokumenteerime nende seisukorra, peamiselt nende töökorras oleku. Kui Seadmed on 



 

kahjustunud, on meil õigus nõuda parandamise kulude hüvitamist või väärtuse languse 

kompenseerimist. Kui Seadmeid ei ole võimalik majanduslikult mõistlike kuludega parandada, on meil 

õigus Kliendilt nõuda viidatud Seadmete müügihinna ja Seadmete seisukorra tõendamiseks vajalike 

kulude (eksperdiarvamus jne) hüvitamist. 

3.3.7 Vajadusel kannab Seadmete kohaletoimetamise ja kättesaamise transpordikulud Klient. 

3.4 Andmete analüüsimine 

Seadmete abil mõõdetud tehnilised andmed edastatakse mobiilse andmeside abil meie 

arvutuskeskusse ning nende alusel analüüsitakse betooni survetugevust, temperatuuri ja küpsust. 

Mõõtmise käigus iga Seadme poolt kogutud andmete analüüsitulemused tehakse kättesaadavaks 

Veebiportaalis ja Rakenduses. 

Klient kinnitab ja nõustub käesolevaga, et on teadlik, et sellise analüüsiga võib kaasneda 
vajadus võrrelda ja sobitada muudest allikatest (nt muudest Kliendi seadmetest, varasematest 
mõõtmistest jne) saadud tehnilisi andmeid. Selline Seadmetest saadud andmete analüüs piirdub 

rangelt kliendi projektiga seotud tehniliste teabega ega hõlma vastava kasutajaga seotud isiklikke 

aspekte. Töödeldavad kasutaja isikuandmed (nt Veebiportaali või Rakendusse sisselogimise kellaaeg 

ja asukoht) on peamiselt vältimatud kaasnevad andmed ega ole selliselt iseseisevaks isikuandmete 

töötlemise objektiks. Täpsem teave on toodud meie andmekaitse eeskirjades. 

Betooni tugevuse arvutamise tehniline alus on küpsusmeetod de Vree, Arrheniuse või Nurse Sauli 
järgi, mis näitab hetkeseisu. Meie süsteem võimaldab pakkuda Kliendile mõõtmisandmeid 

temperatuuri kohta ja arvutustulemusi värske betooni tugevuse muutuse kohta. Veebiportaalis ja 

Rakenduses saab Klient kasutada ka täiendavaid funktsioone, nt prognoose. 

3.5 Lisaseadmed 

Kliendil on võimalik osta meilt täiendavalt lisaseadmeid, näiteks andureid, kaableid ja akusid. 

Lisaseadmete hinnad on esitatud määras EUR / tükk. Lisaseadmete ostmiseks sõlmitakse eraldi 

müügileping. Klient kohustub tasuma lisaseadmete eest eraldi tasu. Lisaseadmete ostmisel kohaldub 

meie müügi, rendi ja tarne üldtingimused, mis on kättesaadavad aadressil https://www.doka.com/gtc . 

3.6 Kohapealne koolitus 

Kliendil on võimalus tellida koos süsteemiga CONCREMOTE põhjalik väljaõpe selle kohta, kuidas 

Seadmeid ja Veebiportaali / Rakendust kasutada ja opereerida. Viidatud lisateenust pakume 

fikseeritud tasu eest, mis lisatakse CONCREMOTE lepingu müügihinnale või renditasule. 

Kohapealsele koolitusele kehtivad CONCREMOTE Üldtingimused. Kohapealne koolitus piirdub Doka 

kirjalike juhendite selgitamisega. Seetõttu ei vastuta me mistahes täiendava teabe eest, mida annab 

meie töötaja.  Eeltoodust hoolimata ei vastuta Doka mistahes viisil CONCREMOTE süsteemi ebaõige 

kasutamise eest. Lisaks eeltoodule ei vastuta Doka süsteemi mistahes komponendi individuaalse või 
asukohaspetsiifilise kontrolli eest. 

4. Andmeanalüüsi korraldamine, tehniline tugi, vastutuse piirang 

4.1 Andmete analüüsimisteenust pakutakse Veebiportaali ja/või Rakenduse kaudu. Me ei taga 

selle püsivat kättesaadavust ega ka konkreetset kättesaadavuse määra. Veebiportaali ja/või 
Rakenduse kättesaadavus võib olla teatud põhjustel piiratud, näiteks, kuid mitte ainult, uuendused, 

värskendused, internetiühenduse katkestused, hooldustööd, ajutised seisakud. 

Rakendame kehtivate tehnoloogiliste standardite kohaseid ohutusmeetmeid ega vastuta ühegi 

võimaliku tõrke eest, mis on väljaspool meie kontrolli, sealhulgas, kuid mitte ainult, viirus, häkkimine, 

pahavara. 



 

Klient võib Veebiportaali ja/või Rakendust kasutada kasutajaliidesena andmete sisestamiseks ja 

väljastamiseks. Kliendile Veebiportaali ja/või Rakenduse kasutamise võimaldamiseks peame esmalt 

Kliendi aktiveerima (andma kliendile kirjutamis- ja lugemisõigused). Selleks peab Klient täitma 

aktiveerimise andmelehe kõikide vajalike andmetega kasutaja kohta, kellel on juurdepääsuõigus 

Veebiportaali / Rakendusse ja esitama selle meile. Klient on kohustatud järgima kehtivaid 
andmekaitsenõudeid ja -seadust, peamiselt, kuid mitte ainult, isikuandmete kaitse üldmäärust. See 

hõlmab Kliendi kohustust omada õiguslikku alust kasutajaandmete sisestamiseks. Viidatud  kohustuse 

mittetäitmise korral kohustub Klient kaitsma Dokat mistahes võimalike kahjunõuete eest (s.t Doka 

vastutus on välistatud). Pärast kinnitatud andmelehe saamist aktiveeritakse Klient rendiperioodi alates 

(vt ptk 3.3.3). Veebiportaali kasutamiseks ei ole Kliendi internetiühendusega seadmesse vaja midagi 
installeerida. Klient vastutab ainuisikuliselt meie edastatud Veebiportaali / Rakenduse 

kasutajatunnus(t)e ja salasõna(de) konfidentsiaalsuse ja turvalisuse eest ega tohi viidatud 

kasutajatunnuseid ega salasõnu anda kolmandale isikule ning vastutab kõigi selliste toimingute eest, 

mis tehakse nende kasutajatunnuste ja salasõnade all ning nende kasutamisega seoses. Klient 

nõustub ka sellega, et ta ei luba kellelgi teisel neid kasutajatunnuseid ja salasõnu kasutada 
Veebiportaali sisenemiseks ega selle kasutamiseks 

4.2 Kliendi kohustus on tagada Veebiportaali / Rakenduse kasutamiseks vajalik tehniline varustus 

(sülearvuti, lauaarvuti jne) ja töötav internetiühendus. 

4.3 Kõik andmed sisestab Veebiportaali ainult Klient. Sisestatud andmete eest vastutab Klient 

ainuisikuliselt. Klient vastutab ainuisikuliselt kogu kahju eest, mis tuleneb infost või andmetest, mille 

tema või tema volitatud kasutaja on Veebiportaali / Rakendusse sisestanud ning vabastab Doka 

eeltooduga seotud vastutusest ja kaitseb Dokat sellest tulenevate kahjunõuete eest. Meie sisestame 

andmed üksnes peale seda, kui Klient on esitanud asjakohase tellimuse ning alles pärast kirjaliku 

tellimusekinnituse saatmist. Sel juhul teatame Kliendile sellest viivitamatult kirjalikult. 

4.4 Peale Kliendi on Veebiportaalis / Rakenduses lugemis- ja kirjutamisõigus ainult meil ja meie 
usaldusisikul. Kalibreerimisteenuste (vt ptk 3.1.4) korral on juurdepääsuõigus vaja anda ka 

betoonilaborandile. Kui lugemis- ja kirjutamisõigus soovitakse anda mistahes kolmandale isikule peale 

eespool nimetatute, vastutab Klient sellise õiguse andmise eest. 

4.5 Kõik tehingud Veebiportaalis / Rakenduses registreeritakse digitaalselt ja need on jälgitavad. 

4.6 Konkreetse Seadme kogutud andmeid on võimalik salvestada Seadmes üksnes piiratud aja 

jooksul (72 tundi). Andmeside katkestuse korral kohustub Klient taastama seadme töö 72 tunni 

jooksul. Vastasel korral kustuvad Seadmesse salvestatud andmed. 

4.7 Aku tühjenemise korral kustuvad Seadmesse salvestatud andmed. Veelgi enam. Sellisel juhul 

ei salvesta Seade ka andmeid. Eeltoodust tulenevalt peab Klient omal initsiatiivil ja kulul tagama, et 
Seadmete akud on alati piisavalt laetud. 

4.8 Andmete kadumise riski aku tühjenemise või Seadme muu vea tõttu kannab Klient. Kui 

andmete kadumine või muu tõrge andmete edastamisel põhjustab viivitusi ehitusobjektil, on välistatud 

meie mistahes vastutus mistahes kahju, eriti viivitusest tingitud kahju eest. 

4.9 Klient peab omal vastutusel ja initsiatiivil regulaarselt kontrollima, et kõik komponendid on 

töökorras. Mistahes tehnilisest probleemist tuleb meid viivitamata teavitada. 

4.10 Kliendi jaoks on üldine kontaktisik meie asjakohane projektijuht. Meie projektijuhi nimi ja 

kontaktandmed edastatakse kliendile hiljemalt Seadmete tarnimisel. Tehnilise tõrke korral on Kliendi 

jaoks pädev kontaktisik Doka kontaktisik. 



 

4.11 Meie usaldusisik on Concrefy B.V. Usaldusisik vastutab Veebiportaali / Rakendusse 

sisestatud andmete analüüsimise eest ning Seadmete või Veebiportaali / Rakenduse töötõrke korral 

tehnilise toe eest. 

4.12 Usaldusisik töötleb ja analüüsib Veebiportaali / Rakendusse sisestatud Kliendi mõõteandmeid 

(eeldusel, et tõrkeid ei esine)  ning teeb need Kliendile Veebiportaalis / Rakenduses kättesaadavaks 

2 tundi pärast nende edukat kättesaamist (see reageerimisaeg on esitatud üksnes informatiivsel 

eesmärgil ega kujuta endast siduvat teenusetaset). 

4.13 Mõõtmisandmete analüüsimine, betooni tugevuse arvutamine ja edastamine toimub ülima 
hoolikusega. Analüüside tulemustele on juurdepääs ainult meil, meie usaldusisikul, Kliendil ja nendel 

isikutel, kellele Klient on viidatud tulemustele juurdepääsuks loa andnud. Kalibreerimisteenuste (vt ptk 

3.1.4) korral on juurdepääsuõigus vaja anda ka betoonilaborandile. 

4.14 Analüüside tulemused on arvutatud väärtused, mis põhinevad Seadmete poolt  salvestatud 

ning Kliendi vastutusel Veebiportaali / Rakendusse sisestatud mõõteandmetel. Klient vastutab 

ainuisikuliselt nii sihtväärtuste määramise, täpsete andmete sisestamise, betooni õige kalibreerimise 

(välja arvatud juhul, kui kalibreerimisteenust pakub Doka) ning Seadmete õige kasutamise eest. 
CONCREMOTE kasutamisel peab Klient järgima kõiki asjakohastes tehnilistes standardites ja juhistes 

sätestatud nõudeid. 

4.15 Pärast Doka poolt läbiviidud kalibreerimist toimuvad mistahes koostise, tootja, betoonitehase 

või betooni tüübi muudatused on ainult Kliendi enda vastutusel ning meie mistahes vastutus selles 

osas on välistatud. Klient vabastab Doka vastutusest ja kaitseb Dokat kolmanda isiku kahjunõuete 

eest, mis tulenevad sellisest muudatustest. 

4.16 Kui klient vastutab sihtväärtuse vale määramise, andmete ebaõige ja/või puuduliku 

sisestamise, betooni vale kalibreerimise või seadmete ebakohase kasutamise eest, puudub meil 

analüüside tulemuste täpsuse osas igasugune vastutus. Klient on kohustatud tõendama, et 

sihtväärtus on õigesti määratletud, andmed on täpselt ja täielikult sisestatud, betoon on õigesti 

kalibreeritud ning Seadmeid on kasutatud nõuetekohaselt. 

4.17 Klient peab meie saadetud analüüsi tulemusi koheselt kontrollima. Kui klient avastab analüüsi 

tulemuse kontrollimisel mistahes ebatäpsuse või ebatäielikkuse, peab ta sellest viivitamatult teatama 

kirjalikult meie projektijuhile või tehnilisele toele. Kui Klient ei saada sellist teadet viivitamatult meie 

projektijuhile või tehnilisele toele, on meie mistahes vastutus välistatud. Kliendi kohustus on tõendada, 

et viidatud ajahetkel oli ebatäpsust või ebatäielikkust võimatu avastada.  

4.18 Me ei vastuta ühelgi juhul ühegi tööetapi eest (näiteks raketise püstitamine, raketise 

eemaldamine, järeltöötlemine või betooni koostise muutmine), mida Klient teeb meie analüüside 

tulemuste tõlgendamise või Veebiportaali / Rakenduse mistahes täiendavate funktsioonide põhjal. 

4.19 Kui Kliendile tekib analüüsi ebaõigete tulemuste tõttu varaline kahju, vastutame meie ainult 

juhul, kui on tõendatud, et meie või meie usaldusisik või betoonilaborant on selle kahju tahtlikult 

põhjustanud. Meie mistahes vastutus, sealhulgas, kuid mitte ainult, kasumi vähenemise, tulenevate 

kahjude või andmete kadumise eest on välistatud. Kliendi kohustus on tõendada, kes vea põhjustas. 
Muudel juhtudel kohaldub asjakohane seadus. 

4.20 Meie mistahes vastutus piirdub summaga, mis on võrdne asjakohase lepingu alusel esitatud 

arve alusel tasutud summaga. 

4.21 Meie vastutus ettevõtjale kuuluvatele esemetele tekitatud kahju osas on välistatud 

Võlaõigusseaduses sätestatud tootja vastutust reguleerivates sätetes määratud ulatuses. 

4.22 Kõik meie vastu esitatud kahjunõuded aeguvad kuus kuud pärast kahju ja selle põhjustaja 

teatavaks saamist, kuid hiljemalt kaks aastat pärast lepingu lõppemist. 



 

4.23 Olenemata punktis 4.27 sätestatust salvestab meie usaldusisik elektrooniliselt varundamise 

eesmärgil kõik konkreetse Kliendi andmed ja analüüside tulemused, mis on kogutud konkreetse 

Kliendi jaoks lepingu täitmisel. Kohustume käsitlema selliseid andmeid konfidentsiaalsena ja mitte 

edastama neid kolmandatele isikutele. Meil on siiski õigus kasutada kogutud andmeid enda 

kaitsmiseks meie vastu esitatud nõuete korral. 

4.24 Meie vastutus hõlmab eranditult meie projektijuhi või tehnilise toe esitatud seisukohti või infot. 

4.25 Meie ei anna betoonitehnoloogia osas mistahes nõu. Me ei anna juhiseid ka betooni koostise 

ega betooni valamise kohta. Meie või tehnilise toe esitatud sellekohased mistahes soovitused ei ole 
siduvad. Me ei võta vastutust selliste soovituste eest. 

4.26 Kliendi mistahes garantiinõue on välistatud, kui meile ei ole sellest viivitamata teada antud. 

4.27 Kõik kogutud andmed ja analüüsitulemused, samuti mistahes muu teave, mida kogutakse, 

kasutatakse, säilitatakse, edastatakse või muul viisil töödeldakse Veebiportaali, Rakenduse ja/või 

mõne muu osutatud teenuse kaudu, välja arvatud isikuandmed, on meie ainuomand ning mistahes 

õigused nende osas on meil. Meil on õigus selliseid andmeid mistahes ärilisel või mitteärilisel 

eesmärgil igal viisil kasutada, ühendada, muuta ja töödelda. Osas ning sellisel eesmärgil ja ulatuses, 

milles Kliendil on nendele andmetele õigus, antakse meile nende andmete kasutamiseks 

ülemaailmne, eksklusiivne, tasuta, püsiv ja piiramatu litsents. 

5. Maksetingimused, nõuete tasaarveldamise ja loovutamise keeld 

5.1 Rentimise korral esitame Kliendile teenuse eest arve üks kord kuus. Meie arved tuleb tasuda 
14 päeva jooksul alates arve kättesaamisest, kui ei ole kirjalikult kokkulepitud teisiti, sellest mistahes 
mahaarvamisi tegemata. Arved võime vastavalt oma äranägemisele väljastada elektrooniliselt. Arve  
CONCREMOTE süsteemi, kalibreerimisteenuste, lisavarustuse ja kohapeal toimuva koolituse kohta 
esitame Kliendile eraldi. Täiendavate renditeenuste eest esitame arve perioodi kohta. 
 
5.2 Arved tuleb tasuda õigel ajal nii, et arvele märgitud summa on maksetähtpäeval meie 

käsutuses. See tähendab, et summa peab laekuma meie pangakontole maksetähtpäeval või enne 

seda. Pangaülekande korral kannab mistahes kaotsimineku või hilinemise riski klient, olenemata 

sellest, kelle vastutusalas nimetatud kaotsiminek või viivitus toimub. 

5.3 Kõik kulud ja tasud, eelkõige diskonteerimistasud ja valuutavahetustasud, kannab klient. 

5.4 Makseid võib sooritada ainult vastaval arvel märgitud pangakontole. 

5.5 Arvete mitteõigeaegsel tasumisel on meil alates arve maksetähtpäevast õigus nõuda 

seadusega ettenähtud määras viivist. Olenemata süüst on Klient kohustatud hüvitama meile iga 

rikkumise korral kõik tasumata arvetega seoses tekkinud kulutused ning meeldetuletus-, 

sissenõudmis-, juurdlus-, teavitus- ja õigusabikulud. Eeltoodu ei välista meie õigust nõuda eeltoodut 

ületavas osas kahju hüvitamist ning lõpetada Kliendile kõikide renditeenuste osutamine. 

5.6 Kui klient ei ole kirjalikust meeldetuletusest ja seitsmepäevasest tähtajapikendusest hoolimata 

arvel märgitud summat tasunud, on meil õigus asjakohasest lepingust viivitamata, täiendavat 

tähtajapikendust andmata, taganeda. Kui me taganeme vastavast lepingust, on Klient kohustatud 

hüvitama meile kõik selle hetkeni meie poolt tehtud kulutused, sealhulgas mõistlikud õigusabikulud, 

olenemata sellest, kas nende eest on arve esitatud või mitte. 

5.7 Allahindluste või mahaarvamiste eeltingimus on meie väljastatud asjakohase arve õigeaegne 
ja täielik tasumine. 

5.8 Kõiki Kliendilt konkreetsel eesmärgil saadud makseid kasutatakse esmalt kulude tasumiseks 

(kui need on tekkinud), seejärel sissenõutavaks muutunud viiviste tasumiseks ja seejärel Kliendi poolt 



 

pikema viivitusega võlgnevuse tasumiseks, v.a juhul, kui oleme selgesõnaliselt nõustunud Kliendi 

poolt väljatoodud makse eesmärgiga. 

5.9 Mistahes meie nõuete tasaarvestus Kliendi lepingupartneri poolt on välistatud, välja arvatud 

juhul, kui Kliendil on jõustunud täitedokument, milles on dokumenteeritud kliendi nõuded, või kui me 

oleme andnud tasaarvelduseks oma kirjalikuks vormis nõusoleku. 

5.10 Mistahes Kliendi nõuete meie vastu loovutamine kolmandale isikule on lubatud ainult meie 

kirjalikul nõusolekul. 

6. Lepingu kestus ja ülesütlemisõigus 

6.1 Lepinguline suhe tekib siis, kui meie pakkumisele antakse kirjalik nõusolek ning lõpeb pärast 

kokkulepitud aja möödumist või päeval, mil Seadmed ja kalibreerimise kastid on nõuetekohaselt 

tagastatud, ilma, et eeltoodu vajaks mistahes täiendavate asjaolude tuvastamist. 

6.2 Meil on õigus asjakohane leping öelda üles 14-päeva pikkuse etteteatamisajaga põhjust 

selgitamata iga kuu viimasel päeval. 

6.3 Kui leping on sõlmitud tähtajatuna, on Kliendil õigus lepingust põhjust selgitamata taganeda 

14-päeva pikkuse etteteatamisajaga iga kuu viimasel päeval. Kui leping on sõlmitud tähtajalisena, on 
Kliendil õigus lepingust taganeda 14-päevase etteteatamisajaga iga kuu viimasel päeval üksnes juhul, 

kui kliendil on selleks mõjuv põhjus. 

7. Kohaldatav õigus ja kohtualluvus 

7.1 Meie ja kliendi vahelistele lepingulistele suhtetele ning kõigile lepinguliste suhetega seotud 

õiguslikele suhtele kohaldub Eesti Vabariigi õigus. 

7.2 Lepingulistest suhetest tulenevate või nendega seotud mistahes juriidiliste lahkarvamuste 

lahendamine kuulub Harju Maakohtu pädevusse.  

8. Isikuandmete kaitse 

Doka töötleb isikuandmeid, mida klient esitab Dokale Veebiportaalis / Rakenduses või kasutades 

teenust Kliendi nimel. Klient on isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses vastutav isik ja 

kohustatud järgima talle kohalduvaid sätteid. 

Klient kohustub tegema aadressil http://ww.doka.com/concremote avaldatud Doka 
andmekaitsedeklaratsiooni kättesaadavaks füüsilistele isikutele, kellele ta annab veebiportaali ja/või 
rakenduse juurdepääsuõiguse või kelle isikuandmeid võidakse muul moel Dokale edastada, ning 
vabastab Doka vastutusest ja kaitseb Dokat kahjunõuete eest, mis tulenevad viidatud kohustuse 
täitmisest. 


