
TÖÖVÕTULEPINGU ÜLDTINGIMUSED 

 

1.  Lepingu dokumendid.  

Käesoleva lepingu dokumendid koosnevad lepingu eritingimustest mis on märgitud 
tellimuslehele ning käesolevatest lepingu üldtingimustest (ühiselt nimetatud Leping), 
Lepingu lisadest ning Lepingu muudatustest voi täiendustest. 

2.  Lepingu eesmärk.  

2.1.  Lepingu eesmärgiks on reguleerida Tellija ja Töovotja vahelisi suhteid 
värvimistoode teostamisel (edaspidi Töö), Toö teostamise eeltingimustega seonduvat 
ning poolte vastutust.  
2.2.  Leping reguleerib ka Too üleandmise- ja garantiitingimusi ning poolte 
vastutuse üleminekuga seonduvat.  
2.3.  Lepingus sätestatud öigusi ja kohustusi kohaldatakse köigile poolte 
vahel Lepingu kehtivusajal sólmitud tehingutele, v.a. juhul kui pooled on tehingus 
sönaselgelt välistanud Lepingu voi selle osa kohaldamise. 

3.  Töö tellimine, teostamine, üleandmine ja garantii.  

3.1.  Töövõtja ja Tellija sätestavad Lepingu alusel teostatava Töö täpsema 
kirjelduse, mahu, kogused ning üleandmise tähtajad Lepingu eritingimustes, mis on 
reeglina kajastatud üldtingimuste pöördel oleval tellimuslehel. Pooled kinnitavad, et 
Lepingu eritingimustes on Lepingu eset ja tingimusi kirjeldatud piisavalt täpselt.  
3.2.  Töövõtja on kohustatud Tööd teostama hiljemalt Lepingus näidatud 
tähtpäeval. Kui ei ole sõnaselgelt nädatud teisiti, loetakse Tööde teostamise ja 
tarnimise kohaks Töovötja tootmisüksus aadressil Kuuse Põik 40, Laagri. 
 3.3.  Tellija annab Töövõtjale koos tellimuse esitamisega üle värvitavad 
esemed, mis on Tellija poolt üle vaadatud ning Töövõtjale üleandmisel sellise 
kvaliteediga, et neid on võimalik värvida ilma täiendava eeltöötluseta.  
3.4.  Juhul, kui Töö nõuetekohaseks teostamiseks on vajalik eeltööde või 
toimingute teostamine Töövõtja poolt, märgitakse vajalikud eeltööd (näit. pinna 
eelnev puhastamine, karestamine, vmt.) Lepingu eritingimustesse. Juhul, kui Tellija ei 
ole eritingimustes vastavat asjaolu märkinud ja pooled ei ole eeltode teostamises 
eraldi kokku leppinud ei vastuta Töovötja materjali puudustest tekkinud 
kvaliteediprobleemidega (näit. värvi koorumine, pooriaugud, vmt) seonduva eest. 
Juhul, kui Töövõtjal tekib ka pärast tellimuse esitamist tulenevalt materjali 
ebakvaliteetsest seisundist kahtlus Töö lõppkvaliteedi saavutamise võimalikkuses, on 
Töövõtjal õigus keelduda Töö teostamisest.  
3.5.  Töövõtjal on õigus keelduda Töö üleandmisest, kui Tellija isiklikult või 
Lepingus näidatud Tellija seaduslik või volitatud esindaja ei ilmu neid kokkulepitud 
ajal vastu võtma. Töövõtjal on õigus nõuda Tellijalt või tema esindajalt isikut ja/või 
esindusõigust tõendavaid dokumente ning nendest endale koopia säilitada. Samuti 
on Töövõtjal õigus jäädvustada Tellija esindaja ja tema kasutuses olev sõiduk omal 
äranägemisel kas fotol või videosalvestusel.  
3.6.  Töö antakse üle Lepingus näidatud kuupäeval vahemikus kell 09.00 - 
20.00, v.a. juhul, kui Lepingus on sätestatud täpsem või muu kellaaeg. Tellija on 
kohustatud Töö üleandmisel viivitamatult üle vaatama ning puudused märkima 
tellimusele.Töö lepingutingimustele mittevastavusest, mida ei olnud võimalik 
tuvastada üleandmisel (varjatud puudus) on Tellija kohustatud Töövõtjat teavitama 
hiljemalt viie (5) tööpäeva jooksul arvates puudusest teadasaamisest. Hiljem esitatud 
pretensioonide alusel Tellija lepingutingimustele mittevastavusele tugineda ei saa.  
3.7.  Töö antakse üle tellimuslehele kantava kinnitusega, mida pooled 
käsitlevad nouetekohase üleandmise aktina. Juhul, kui Tellija ei ole viie (5) päeva 
(vastuvõtuviivitus) loevad pooled, et Töö on nõuetekohaselt teostatud ning Töövõtjal 
on õigus nõuda sisse Töö teostamise eest kokkulepitud tasu, kokkulepitud 
viivisintress ning tööde ladustamise tasuna 1% tööde maksumusest kalendripäevas. 
Juhul, kui Tellija on vastuvõtuviivituses enam kui 30 paeva, on Töövõtjal õigus 
hoiustatav Tellija vara omal aranägemisel realiseerida või utiliseerida. Kaasnevad 
kulud on kohustatud hüvitama Tellija.  
3.8.  Töövõtja annab Tööle üheaastase garantii. 

4. Töö eest tasumine.  

4.1.  Tellimuses näidatud Töö eest tasub Tellija vastavalt Töövõtja 
hinnakirjale, mis on avaldatud Töö tellimise kuupäeva seisuga veebiaadressil: 
https://www.pulbervarv.com/hinnakiri 
Tellimuslehele märgitud kokkuleppehinna korral lähtuvad Pooled seal märgitud 
hinnast.  
4.2.  Teostatud Töö eest on Tellija kohustatud tasuma hiljemalt 
neljateistkümne (14) päeva jooksul arvates Töö üleandmisest.  
4.3.  Lepingu alusel tasutavate summade kohta väljastab Töövõtja Tellijale 
arve. Arve puudumine ei vabasta Tellijat tasumise kohustusest.  
4.4.  Kõik Lepingus näidatud summad on näidatud ilma käibemaksuta.  
4.5.  Kõigilt Lepingu alusel tähtaegselt tasumata summadelt on Töövõtjal 
õigus arvestada viivist null koma viis (0,5%) kalendripäevas.  
4.6.  Pooled on kokku leppinud, et Tööle antav garanti hakkab kehtima 
üksnes Töö eest täielikul tasumisel.  
4.7.  Pooled on kokku leppinud, et Tellija poolt teostatud maksete arvelt 
loetakse sõltumata maksekorralduses märgitud selgitustest esimeses järjekorras 
tasutuks kõigilt täitmata kohustustelt arvestatud viivised, seejärel sissenõutavaks 
muutunud leppetrahvid ning kahjuhüvitised (sh. Lepingu p-s 5.3. näidatud kulutused) 

ja viimasena kõigi kohustuste põhivõlgnevus selliselt, et esmalt loetakse täidetuks 
varem tekkinud põhikohustus. 

5.  Poole vastutus. 

 5.1.  Töövõtja poolt üle antava Töö kvaliteet peab vastama tavapärastele 
kvaliteedinõuetele. 
 5.2.  Tellija nõudmisel on Töövõtja kohustatud Lepingus sätestatud 
tähtaegade rikkumisel tasuma leppetrahvi null koma kakskümmend vis (0,25%) Töö 
maksumusest kalendripäevas, kuid mitte rohkem kui kümme protsenti (10%) Töö 
kogumaksumusest.  
5.3.  Pooled lepivad kokku, et rahalise nõude mittetähtaegse täitmise korral 
on viivitanud Pool kohustatud teisele Poolele hüvitama kõik kohustuse sissenõudmise 
eesmärgil kohtu- ja kohtuvälises menetluses tehtud kulutused, s.h. kulutused 
inkassoteenustele ja osutatud õigusabile.  
5.4.  Pooled vastutavad lepingu täitmisega seonduvalt üksnes otsese kahju 
eest, mis on tekkinud Poole süül. Teostatud Tööga seonduv kahjuhüvitis ei saa ühelgi 
juhul olla suurem Lepingu alusel teostatud Töö maksumusest. 

6.  Lepingu kehtivus, lõppemine ja muutmine. 

 6.1.  Leping jõustub allakirjutamise momendist ja kehtib kuni Lepingust 
tulenevate kohustuste nõuetekohase täitmiseni. 
6.2.  Leping lõpeb ennetähtaegselt kui:  
6.2.1.  Pooled sõlmivad kirjaliku kokkuleppe Lepingu lõpetamiseks; 
6.2.2.  Poole suhtes on kohtu määrusega algatatud pankrotimenetlus.  
6.3.  Poolel on õigus Leping ühepoolselt ette teatamata lõpetada Lepingu 
olulise rikkumise korral teise Poole poolt. Lepingu oluliseks rikkumiseks loevad Pooled 
eelkõige rahalise kohustuse täitmisega viivitusse sattumist enam kui viis (5) 
kalendripäeva, vastuvõtuviivitusse sattumist, korduvat Lepingulise kohustuse 
täitmisega hilinemist või Lepingus olulise rikkumisena sätestatud rikkumist. 
6.4.  Kui Töövõtja Tellija rikkumise tõttu Lepingust ühepoolselt taganeb, 
Tellija Lepingust ennetähtaegselt taganeb või Tellija Töö teostamise Töövõtjast 
mitteolenevatel põhjustel katkestab, on Töövõtjal õigus nõuda Tellijalt leppetrahvi 
tasumist kahekümne protsendi (20%) ulatuses Töö maksumusest ning lisaks sellele 
Lepingu täitmiseks tehtud otseste kulutuste (Töö teostamiseks omandatud voi 
tellitud kaubad, juba teostatud Töö osa, jmt.) hüvitamist.  
6.5.  Kohustused, mis on Lepingust või kohustuste iseloomust tulenevalt 
juba sissenõutavaks muutunud, kehtivad sõltumata Lepingu lõppemisest kuni nende 
nõuetekohase täitmiseni.  
6.6.  Lepingu tingimuste muutmine või Lepingu täiendamine on kehtiv vaid 
juhul, kui see on vormistatud Lepingu lisana ning Poole poolt allkirjastatud. 
Muudatused ja täiendused jõustuvad allakirjutamise momendist või Poolte poolt 
määratud tähtajal.  
6.7.  Muudatustest Lepingus näidatud kontaktandmetes on Pool kohustatud 
teist Pool viivitamatult teavitama. 

7.  Pooltevahelised teated ja volitatud isikud. 

7.1.  Poole vahelised käesoleva Lepinguga seotud teated tuleb edastada 
kirjalikult taasesitatavas vormis, välja arvatud juhul kui sellised teated on 
informatsioonilise iseloomuga ning nende edastamisega teisele Poolele ei kaasne 
õiguslikke tagajärgi. Tähtkirjaga saadetud teated loetakse teise Poole poolt 
kättesaaduks viie (5) päeva jooksul arvates teate väljastamisest Lepingus märgitud 
Poole aadressile. 
7.2.  Poolte volitatud isikuteks loetakse lisaks seaduslikele esindajatele ka 
Lepingus märgitud isikud, kellel on õigus Töo vastu võtta või teha Tellija nimel muid 
toiminguid Lepingu täitmisel. 

8.  Muud tingimused. 

8.1.  Kõik käesolevast Lepingust tulenevad erimeelsused püütakse 
lahendada labirääkimise teel. Juhul, kui läbirääkimistel kokkulepet ei saavutata, 
lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus. 


