
KÄENDUSLEPING  Nr  

Käesolev Leping on sõlmitud Tallinnas, 

AS Esvika Elekter, registrikoodiga 10166316 aadressiga Tallinn, , keda esindab
põhikirja alusel juhatuse liige Guido Tamm (edaspidi nimetatud VÕLAUSALDAJA) ja

 juhatuse liige  
isikukoodiga  elukoht  

 (edaspidi nimetatud KÄENDAJA), keda nimetatakse edaspidi Pool või koos Poolteks,
sõlmisid käesoleva lepingu (edaspidi nimetatud Leping) alljärgnevas: 

1. Käendaja kohustused

1.1. Juhul, kui  (edaspidi nimetatud Põhivõlgnik)
registrikoodiga ei täida    a sõlmitud Ostu-Müügilepingust nr.     
(edaspidi nimetatud Müügileping) tulenevaid juba tekkinud või tulevikus tekkivaid kohustusi 
Võlausaldaja ees tähtaegselt ja nõuetekohaselt, kohustub Käendaja: 

1.1.1. täitma Müügilepingust tulenevad nõuded oma vara ja/või vahendite arvelt Lepingu punktis 
3.2 kokkulepitud tähtaja jooksul täies ulatuses, tasudes Võlausaldajale krediidisumma, intressid, 
viivised, kahju ja sissenõudmisega seotud kulutused. 

1.1.2. vastutama Võlausaldaja  ees koos Põhivõlgnikuga kui solidaarne võlgnik. 

 1.2.Käendaja on kohustatud teatama ühe nädala jooksul peale käesolevas Lepingus toodud  
andmete muutumist sellest kirjalikult Võlausaldajale. 

1.3.Käendaja on kohustatud Võlausaldaja nõudmisel esitama tõendeid ja dokumente, mis 
tõendavad Käendajal vara ja vahendite olemasolu. 

1.4.Juhul, kui Võlausaldaja esitab Käendaja vastu nõude Müügilepingu järgsete summade 
sissenõudmiseks, on  Käendaja kohustatud kaasama Põhivõlgniku asjast osavõtmiseks. 

1.5. Käesolevaga kinnitab Käendaja, et ta mõistab täielikult käenduslepinguga võetava 
kohustuse olemust, s.t ta on teadlik, et käendab käesolevaga nii olemasolevaid kui ka tulevikus 
tekkivaid Põhivõlgniku kohustusi Võlausaldaja ees. Pooled on kokku leppinud, et Käendaja 
vastutus ei ole piiratud Müügilepingus kokkulepitud Ostja krediidipiiriga ning Käendaja vastutab 
ka Ostja krediidipiiri ületavate kohustuste eest. Juhul kui Ostja ja Müüja sõlmivad tulevikus 
Müügilepingu tingimuste osas muudatusi, mis puudutavad krediidipiiri või maksetähtaegasid siis 
laieneb Käendusleping ka nendele muudatustele. Pooled loevad, et Müügilepingu krediidipiiri 
või maksetähtaegade tingimuste võimalik muutmine tulevikus on Käendaja jaoks 
Käenduslepingu sõlmimisel piisavalt määratletud ja võimalik vastutuse maht on Käendajale 
arusaadav. 

1.6. Käesolevaga kinnitab Käendaja, et omab täielikku ülevaadet käendatavatest kohustustest 
ja sellest tulenevalt on talle käendatava kohustuse suurus mõistetav ja selge. 

2. Võlausaldaja

2.1. Võlausaldaja kohustub pärast Käendaja poolt punktis 1.1.1. nimetatud kohustuse täitmist 
üle andma Käendajale kõik dokumendid, mis tõendavad nõuet Ostja vastu ning loovutama 
Käendajale seda nõuet tagavad tagatised. 

2.2. Käendaja vastaval taotlusel on Võlausaldaja kohustatud andma Käendajale teavet Ostja 
kohustuse täitmise seisu kohta. 



3. Käendaja poolt kohustuse täitmine

3.1. Käendaja kohustub täitma Müügilepingust tulenevad Ostja kohustused Võlausaldaja ees  
juhul, kui Põhivõlgnik  ei täida oma kohustusi õigeaegselt ja nõuetekohaselt. 

3.2. Käendaja kohustub täitma Põhivõlgniku kohustused neljateistkümne kalendripäeva jooksul 
arvates Võlausaldaja sellekohase kirjaliku teate kättesaamisest. 

3.3. Käendaja vastutab Lepingu punktis 1.1.1. nimetatud kohustuste täitmise eest kogu oma 
varaga, sealhulgas tulevikus tekkiva varaga. 

4. Lepingu tähtaeg ja lõppemine

4.1. Käesolev Käendusleping jõustub sõlmimise momendist ja kehtib viis aastat. Juhul kui 
kumbki lepingupool ei teata enne Käenduslepingu lõppemise tähtaja saabumist kirjalikult, et nad 
ei soovi Käenduslepingu pikenemist, pikeneb Käenduslepingu kehtivusperiood järgmise viie 
aasta võrra.  

4.2 Pooled võivad Lepingu lõpetada enne kehtivuse lõppemise tähtaja saabumist Lepingu 
lõpetamise kirjaliku kokkuleppega vastavalt punktis 6.1. kokkulepitud korrale. 

5. Vääramatu jõud

5.1. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta 
Lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mille saabumist Pooled Lepingu 
sõlmimisel ei näinud ette ega võinud ette näha (Vääramatu jõud). 
Käesolevas Lepingus mõistetakse Vääramatu jõuna ülestõusu, üldstreiki, massilisi rahutusi 
Poolte asukoha haldusüksuses, sõda, Riigikogu, Vabariigi Valitsuse või kohaliku 
omavalitsusorgani akti, mis oluliselt takistab käesoleva Lepingu täitmist või muud Lepingus 
loetlemata asjaolu, tegevust või akti, mida mõlemad Pooled aktsepteerivad Vääramatu jõuna. 

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

6. Muud tingimused

6.1. Käenduslepingu lõpetamine toimub ainult Poolte kirjalikul kokkuleppel. Käendajal on õigus 
nõuda käesoleva Käenduslepingu lõpetamist üksnes juhul, kui Põhivõlgnik on täitnud kõik oma 
kohustused Võlausaldaja ees. 

6.2. Lepingut võib muuta ainult mõlema Poole nõusolekul ning kõik muudatused Lepingule 
peavad olema vormistatud kirjalikult. Kirjaliku vormi mittejärgimisel on muudatused tühised. 

6.3. Lepingu täitmisel tõusetuvad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe 
mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused kohtu korras Harju Maakohtus. 

6.4. Teade loetakse teisele Poolele kätteantuks, kui teade on üleantud allkirja vastu või teade 
on saadetud postiasutuse poolt tähitud kirjaga käesolevas Lepingus näidatud aadressil ja 
postitamisest on möödunud viis kalendripäeva. 
Juhul, kui üks Pool on Lepingu kehtivuse aja jooksul muutnud oma aadressi ning jätnud sellest 
teist Poolt kirjalikult informeerimata, loetakse teade kätteantuks, kui see on edastatud Lepingus 
märgitud aadressil. Informatsioonilist teadet võib edastada telefoni, telefaksi jne. kaudu. 

6.5. Leping on koostatud kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest 
üks eksemplar antakse Võlausaldajale ja teine Käendajale. 

6.6. Pooled on kokku leppinud Käendaja vastutuse maksimaalse piirmäära suuruses, milleks 



on üheksakümmend tuhat eurot. Piirmäära suurust on võimalik muuta Poolte kokkuleppel ja see 
vormistatakse Lepingu lisana. 

6.7. Käesolevaga kinnitavad Pooled, et nad on hoolikalt tutvunud Lepingu tekstiga ning 
mõistavad enesele võetavate kohustuste olemust. Ühtlasi kinnitavad Pooled, et neil on Eesti 
Vabariigi seadusandluse järgi õigus käesolevat Lepingut sõlmida. 

Poolte andmed: 

Võlausaldaja: AS Esvika Elekter, reg. nr. 10166316 kontaktaadress

tel. 671 1777 

Käendaja:    juhatuse liige  , 
Isikukood:  
Kontaktaadress:  
Tel:

Poolte allkirjad: 

Võlausaldaja: Käendaja:


