
OSTU-MÜÜGILEPING NR. ....../18 
 
AS ESVIKA ELEKTER (edaspidi nimetatud MÜÜJA) juhatuse liikme .......... isikus, kes 
tegutseb põhikirja alusel ja ............ (edaspidi nimetatud OSTJA) juhatuse liikme ......... 
isikus, kes tegutseb põhikirja alusel, leppisid kokku alljärgnevas: 
 
ARTIKKEL 1 
Lepingu Dokumendid 
 
1.1 Lepingu Dokumendid koosnevad käesolevast Lepingust ning Lepingu Lisast, mis on 
käesoleva Lepingu lahutamatu osa. 
1.2 Käesolevale Lepingule on lisatud järgmine Lisa : 
1.Volitatud isikute nimekiri. 
 
ARTIKKEL 2 
Lepingu objekt 
 
2.1 Ostja ostab ja Müüja kohustub võtma endale ülesande müüa kooskõlas Ostja 
tellimusega elektrimaterjale (edaspidi KAUP).  
2.2 Kauba nimetus, komplektsus, kogus ja hind vormistatakse iga kord eraldi arvega.  
2.3 Arve aluseks on Ostja tellimus. 
 
ARTIKKEL 3 
Teostamise tingimused 
 
3.1 Müüja kohustub andma Kauba üle vastavuses Ostja poolt esitatud tingimustega, arvesse 
võttes Müüja poolt kehtestatud kauba miinimum-koguseid. 
3.2 Ostja määrab oma Esindajad Müüjalt Kauba ostmiseks, Müüjale vajaliku 
informatsiooni andmiseks ja ostetud Kauba kvaliteedi kontrollimiseks vastavalt Lisa 1. 
Juhul, kui Ostja soovib teha muudatusi Lisas 1 määratletud Esindajate nimekirjas, on ta 
kohustatud sellest eelnevalt kirjalikult  informeerima Müüjat. Vastasel juhul kohustub 
Ostja hüvitama Müüjale selle tagajärjel tekkiva materiaalse kahju. 
3.3 Kauba üleandmine Müüjalt Ostjale vormistatakse Kauba müügi arve või saatelehe 
üleandmisega Müüjalt Ostjale ja mõlemapoolse allkirjastamisega. Kui Ostja volitatud 
esindaja palub Müüjal tellitud Kaup üle anda isikule, keda ei ole märgitud volitatud isikute 
nimekirjas, on Müüjal õigus eeldada, et Kaupa vastuvõtval isikul on volitus Ostja nimel 
Kaup vastu võtta. 
3.4 Kaup loetakse Müüja omandiks kuni selle hetkeni, millal Ostja on täielikult tasunud  
temale arvega üle antud Kauba maksumuse. 
 
ARTIKKEL 4 
Arvelduse kord 
 

4.1 Kauba hinna aluseks on Müüja poolt kehtestatud hinnakiri. Müüjal on õigus hinnakirja 
sisse viia muudatusi. Kui Lepingu täitmise käigus selgub hinna muutmise vajadus, lepivad 
osapooled selles eraldi kokku. 
4.2 Ostja tasub arve alusel tasumisele kuuluva summa Müüja poolt osutatud pangaarvele  
....... (......) kalendripäeva jooksul peale arve väljastamist.  
4.3 Kauba ostul kehtib krediidipiir. Krediidipiiri all mõistetakse Müüjalt Ostjale üle antud 



Kauba eest tasumisele kuuluvate summade koguväärtust, mida Ostja ei ole veel Müüjale 
tasunud. 
4.3.1. Krediidipiiriks on ...... ( .......) eurot. 
4.3.2. Müüja võib krediidipiiri suurendada. Ostja vastutus Müüja ees ei sõltu krediidipiiri 

suurusest. 
4.4 Müüja saadab Ostjale 2 (kaks) korda aastas saldoväljavõtte müügiarvete kohta, millised 
on Ostjal väljavõtte tegemise seisuga Müüjale tasumata. Ostja kohustub 10 (kümne) 
kalendripäeva jooksul alates saldoväljavõtte saamisest, saatma Müüjale vastu kirjalikku 
taasesitamist võimaldavas vormis kinnituse, milles kinnitab Müüja esitatud andmete 
õigsust või teatise, milles toob välja andmed arvete kohta, mis Ostja informatsiooni 
kohaselt ei kattu saldoväljavõttes tooduga. Ostja poolt vaidlustamata osas loetakse 
saldoväljavõte aktsepteerituks. Juhul kui Ostja jätab kokkulepitud aja jooksul 
saldoväljavõttele vastamata, siis loetakse, et Ostja on saldoväljavõttes toodud andmetega 
nõustunud. Ostja edastab saldoväljavõttega seotud teated e-posti aadressile 
arved@esvika.ee ning Müüja käesolevas Lepingus fikseeritud e-posti aadressile. Vastavad 
teated loetakse kättesaaduks teate saatmisele järgneval tööpäeval juhul kui teate saanud 
Pool ei kinnita teate varasemat kättesaamist. Saldoväljavõttega seotud informatsiooni 
edastamise õigus Poole nimel on Poole juhatuse liikmel või tema raamatupidamist 
korraldaval isikul. Pooled on kokku leppinud, et Ostja poolt kinnitatud saldoväljavõtet 
loetakse väljavõttel kajastatud arvete osas Ostja deklaratiivseks võlatunnistuseks. 
 
 

ARTIKKEL 5 
Varaline vastutus 
 
5.1 Juhul, kui Kauba vastuvõtmisel on Ostjal pretensioone kokku lepitud Kauba kvaliteedi 
või komplekssuse kohta, määrab ta Müüjale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Määratud 
tähtaja jooksul ei ole Müüja kohustatud tasuma Lepingu punktis 5.3 ettenähtud viivist. 
5.2 Juhul kui Müüja ei nõustu Ostja pretensioonidega Kauba kvaliteedi või mittevastavuse 
kohta, võib ta nõuda Kaubale ekspertiisi määramist. Ekspertiisi kulud kannab Müüja. 
Juhul, kui ekspertiisi tulemused näitavad Ostja pretensioonide alusetust, on Müüjal õigus 
ekspertiisi kulud Ostjalt sisse nõuda. 
5.3 Juhul, kui Müüja ei jõua kokkulepitud ajaks Ostjale Kaupa üle anda või puudust  
kõrvaldada ning Ostja ei aktsepteeri Müüja poolt esitatud põhjusi hilinemise kohta, on 
Ostjal õigus nõuda Müüjalt viivist üleandmisega viivitatud kauba maksumusest ilma 
käibemaksuta 0.05% päevas iga viivitatud päeva eest. 
5.4 Juhul, kui Ostja ei tasu punktis 4.2 toodud summat õigeaegselt Müüja poolt osutatud 
pangaarvele, maksab Ostja viivist 0,05% päevas tasumisele kuuluvast summast. Samuti on 
Müüjal sellisel juhul õigus loovutada oma nõuded kolmandatele isikutele või volitada 
kolmandaid isikuid Ostjale esitatud nõudeid sisse nõudma, kusjuures kõik 
inkassatsiooniteenusega seotud kulutused tasub sellisel juhul Ostja. 
 
ARTIKKEL 6 
Lepingu kehtivus 
 
6.1 Käesolev Leping jõustub selle allkirjastamisel mõlema Osapoole poolt ja kehtib ühe 
aasta. Juhul, kui 30 (kolmekümne) päeva jooksul enne Lepingu tähtaja möödumist ei ole 
kumbki Osapool teatanud soovist Leping lõpetada, pikeneb Leping igakordselt järgmiseks 
aastaks. 



6.2 Ostjal on õigus lõpetada käesolev Leping ennetähtaegselt igal ajal, teatades sellest 
Müüjale kirjalikult 30 kalendripäeva ette, tasudes eelnevalt kõikide arvete alusel tasumisele 
kuuluvad summad ja hüvitades Müüja poolt reaalselt tehtud kulutused. 
6.3 Müüjal on õigus lõpetada käesolev Leping ennetähtaegselt, teatades sellest Ostjale 
kirjalikult 30 kalendripäeva ette alljärgnevatel alustel : 
6.3.1 juhul, kui Ostja ei täida käesoleva Lepinguga võetud kohustusi 
6.3.2 juhul, kui ilmneb muude Lepingu täitmist segavate mõjuvate põhjuste olemasolu. 
6.4 Kummalgi Osapoolel on õigus lõpetada käesolev Leping ennetähtaegselt, teatades 
sellest teisele Osapoolele kirjalikult 5 kalendripäeva ette  juhul kui teine Osapool on 
korduvalt täitmata jätnud käesoleva Lepinguga võetud kohustused. 
6.5 Lepingu punktis 6.3.1 ettenähtud alustel Lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel on Müüjal 
õigus Ostjalt sisse nõuda tekitatud kahju. 
 
 
 
ARTIKKEL 7 
Muud tingimused 
 
7.1. Ostja lisab Lepingule oma kehtiva registreerimistunnistuse või registrikaardi koopia. 
Ostja kohustub kirjalikult teatama Müüjale ja samuti Müüja Ostjale oma juriidiliste 
rekvisiitide muutustest. Juriidilisteks rekvisiitideks on registrikood, juriidiline aadress, 
sidevahendite numbrid ja panga rekvisiidid. 
7.2.Vastastikused teated loetakse kätte antuks, kui teade on saadetud postiga Lepingus 
fikseeritud aadressile või aadressile, millest on teist Osapoolt teavitatud vastavalt Lepingu 
punktile 7.1. 
7.3.Osapooled kohustuvad mitte avaldama kolmandatele isikutele ilma teise poole kirjaliku 
nõusolekuta Lepingu sõlmimise ja täitmise käigus teatavaks saanud teise poole 
konfidentsiaalset informatsiooni, välja arvatud Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud 
juhtudel. 
7.4. Käesoleva Lepingu täitmisel tekkinud vaidlused ja lahkarvamused lahendavad 
Osapooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused 
kohtu korras Harju Maakohtus. 
7.5. Kõik käesoleva Lepingu muudatused jõustuvad pärast nende allakirjutamist mõlema 
Osapoole poolt. 
7.6. Käesolev Leping on koostatud kahes identses eksemplaris, millest üks eksemplar 
antakse Ostjale ja teine Müüjale. 
  



Osapoolte kontaktandmed:   
 
OSTJA:       MÜÜJA: 
  
.............       Esvika Elekter AS 
reg. nr. ........       reg. nr. 10166316   
..........       Karjavälja 6  
..............      12918 Tallinn    
a/a ...............      EE842200221001157980 Swedbank   
tel ..........      tel 67 11 777 
e-post: .............      e-post: esvika@esvika.ee 
 
 
Käesolev Leping on mõlema osapoole poolt allkirjastatud .... ..... 2018.a.                
 
Ostja poolt kirjutas alla:                                             Müüja poolt kirjutas alla: 
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