
 

 

Hydro 

Tarnetingimused: Hydro Extrusion Baltics AS 
Kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2018 

Käsitlusala 

1. Need tarnetingimused kehtivad lepetele, mis käsitlevad 

kaupade tarnimist Hydro Extrusion Baltics AS-st (Müüja) 

füüsilisele või juriidilisele isikule, kes on kaubad tellinud 

(Ostja). 

2. Tarnelepe tekib siis, kui Müüja kinnitab Ostjalt saadud 

tellimuse või tarneprognoosi. Kui kirjalikult pole kokku 

lepitud teisiti, tuleb kohaldada käesolevaid tarnetingimusi 

sellise lepingu suhtes isegi juhul, kui Ostja rakendab muid 

tingimusi. Kui leping hõlmab järjestikuseid tarneid, tuleb 

lugeda iga tarne eraldi müügiks. 

Kogus ja iseloom 

3. Kui kirjalikult ei ole kokku lepitud teisiti, peab toode 

vastama Müüja standardhälvetele mõõtude ja mõõdete 

osas ning normikohasele kvaliteedile vastavalt kokkulepitud 

joonisele või spetsifikatsioonile. Tarnitud kaupade erinevus 

tellitud kogusega võrreldes võib olla kuni kümme (10) 

protsenti. Joonistel kaalu puudutav teave on osundav, kui 

kirjalikult pole kokku lepitud teisiti. 

Hind ja maksmine 

4. Kui pole kokku lepitud teisiti, kehtib Müüja pakkumine 

neli (4) nädalat alates pakkumise kuupäevast. Pakutud hind 

põhineb praegusel toorainete hinnal ja seetõttu jätab Müüja 

endale õiguse lõplikku hinda kohandada, kui alates pakku-

mise kuupäevast on tooraine hind muutunud. Müüja jätab 

endale õiguse lõplikku hinda vastavalt kohandada juhul, kui 

valuutakursid, maksud, tasud või kindlustusmaksed muutu-

vad pakkumise, tellimuse, kinnituse ja/või tarnimise käigus. 

5. Kui pole kokku lepitud teisiti, tuleb teha makse hiljemalt 

kolmkümmend (30) päeva pärast arve esitamise kuupäeva. 

Maksega hilinemise korral tuleb maksta ühe koma viie (1,5) 

protsendi suurust viiviseintressi kuus alates maksetähtpäe-

vast kuni makse sooritamiseni. Ostjal ei ole õigust esitada 

Müüja vastu vastuhagisid (kui üldse). 

6. Müüja säilitab üleantud kauba omandiõiguse kuni selle 

eest on täielikult tasutud. Müüja jätab endale õiguse nõuda 

enne tarnimist maksmise tagatist tellitud kaupade ja tasu-

mata jäänud tarnitud kaupade eest ning teha krediidikont-

rolli. Ostjal, kes pole läbinud krediidikontrolli, pole õigus 

saada trahvisummasid punktide 9 ja 10 kohaselt. 

Tarnimine 

7. Iga kokkulepitud kaubandustingimust tuleb tõlgendada 

vastavalt lepingu loomisel kehtinud Incotermsi (rahvusvahe-

lised tarnetingimused) teisendile. Kui üheski kaubandus-

terminis pole eraldi kokku lepitud, tuleb tarnida Ex Works 

(tehasehinnaga). 

8. Kui Müüja eeldab, et ta ei suuda tarnida õigel tarneajal, 

peab ta sellest Ostjat viivitamatult kirjalikult teavitama ja 

võimaluse korral lisama aja, millal võib tarnet oodata. 

9. Kui kaubad pole tarnitud tellimuse kinnituses märgitud 

aja jooksul, on Ostjal õigus saada kindlasummalist hüvitist 

alates päevast, mil tarne pidi aset leidma. Kindlasummaline 

hüvitis moodustab null koma viis (0,5) protsenti kokkulepi-

tud hinnast iga lõppenud viivitusnädala eest. Kindlasumma-

line hüvitis ei tohi ületada 7,5% kokkulepitud hinnast. Kui 

viivitatud on ainult osade kaupade tarnimisega, arvutatakse 

kindlasummaline hüvitis selliste kaupade osa hinnast, mida 

ei saanud kasutada hilinemise tõttu. Kindlasummaline 

hüvitis kuulub tasumisele Ostja kirjaliku taotluse alusel, kuid 

mitte varem kui kõigi kaupade tarnimisel või tühistamise 

ajal vastavalt punktile 10. Ostja kaotab oma õiguse saada 

kindlasummalist hüvitist, kui ta pole esitanud kahju hüvita-

mise kirjalikku taotlust kuue kuu jooksul pärast seda, kui 

tarne oleks pidanud toimuma. 

10. . Kui Ostjal on vastavalt punktile 9 õigus saada 

suurimaid trahvisummasid ja kui kaubad pole ikka veel 

tarnitud, võib Ostja nõuda kirjaliku teatega tarnimist mõistli-

ku viimase perioodi jooksul, mis 

ei tohi olla lühem kui üks nädal. Kui Müüja ei tarni sellisel 

viimasel perioodil ja see ei ole tingitud asjaolust, mille eest 

Ostja vastutab, võib Ostja Müüjale saadetud kirjaliku 

teatega tühistada lepingu kaupade selle osa suhtes, mida 

ei saa viivitamise tõttu kasutada. Ostjal, kelle alaline 

asukoht on väljaspool põhjamaid, on õigus saada punktides 

9–19 sätestatud trahvisummasid, kui selles on kirjalikult 

kokku lepitud. 

11. Kui Ostja näeb ette, et ta ei suuda kaupade tarnet 

vastu võtta kokkulepitud tarneajal, peab Ostja sellest 

viivitamatult teavitama Müüjat ja võimaluse korral teatama 

uue aja tarne vastuvõtmiseks. Kui Ostjal ei õnnestu kaupa-

de tarnet vastu võtta kokkulepitud tarneajal, peab ta siiski 

tasuma kauba eest nii, nagu oleks tarnimine toimunud. 

Võimaluse korral korraldab Müüja kaupade ladustamise 

Ostja riisikol ja kulul. 

12. Kui Ostjal ei õnnestu kaupade tarnet vastu võtta 

kokkulepitud tarneajal, võib Müüja nõuda Ostjalt tarne 

vastuvõtmist mõistliku viimase perioodi jooksul. Kui Ostja ei 

võta vastu kaupade tarnet sellise lõppaja jooksul, võib 

Müüja tühistada lepingu kaupade selles osas, mida pole 

veel vastu võetud. Müüjal on õigus saada hüvitist ostja 

makseviivitusest põhjustatud kahju eest. 

Vastutus vigade eest 

13. Müüja kohustub hüvitama toodete spetsifikatsioonist 

kõrvalekaldumisest tulenevad defektid, tarnides vastavad 

kaubad uuesti või parandades defektsed kaubad ning tarnib 

defektsed ja asenduskaubad kokkulepitud tarnekohale ja 

sealt ära omaenda riisikol ja kuludega, mis on seotud uuesti 

tarnimise või parandamisega. Ostja peab kindlustama, et 

kaubad on pakitud korralikult, nii et need ei kahjustuks 

Müüjale tarnimisel. Kui uuesti tarnimine või parandamine ei 

toimu mõistliku aja jooksul, on Ostjal õigus ostuhinna 

alandamisele, mis vastab defektsete ja nõuetele vastavate 

kaupade väärtuse vahele, kõige rohkem 15% ulatuses 

kokkulepitud hinnast. 

14. Müüja ei vastuta Ostjalt saadud materjalidest või 

Ostja poolt sätestatud või määratud kujustusest tulenevate 

defektide eest. Müüja ei vastuta kaupade sobivuse eest 

konkreetseks otstarbeks, välja arvatud juhul, kui Müüja on 

andnud garantii Ostjaga sõlmitud kirjalikus lepingus. 

15. Müüja vastutus piirdub vigadega, mis ilmnevad 

asjaoludel, mida Müüja oleks pidanud ette nägema. Müüja 

vastutus ei hõlma neist asjaoludest tingitud vigu, mis 

ilmnesid pärast riski üleminekut Ostjale. Näiteks ei hõlma 

vastutus vigu, mis on tekkinud kaupade ebaõige kasutami-

se või viimistlemise tagajärjel või lakkimata, õige ilmastiku-

kaitseta tükitoodete ladustamisel. Samuti ei hõlma vastutus 

vigu, mis on põhjustatud Ostjapoolsest ebapiisavast 

hooldusest, ebaõigest paigaldamisest või remondist või siis 

tavapärasest kulumisest. 

16. Ostja peab saatelehele kirjutatud teate teel vedajale 

viivitamatult ette kandma kaupade kõikidest nähtavatest 

hälvetest või defektidest, mida võib eeldatavasti pidada 

tarnimisel tekkinuiks. Ostja peab kohe pärast vastu võtmist 

kaubad üle vaatama ja otsustama, kas need vastavad 

lepingule. Ostja peab ühe nädala jooksul pärast tarnimist 

teavitama Müüjat kõikidest vigadest, mida Ostja märkas või 

oleks pidanud märkama tarne sellise ülevaatuse käigus. 

Teade veast, mida tarne sellisel ülevaatusel ei olnud 

võimalik tuvastada, tuleb teha viivitamatult pärast seda, kui 

Ostja märkas või oleks pidanud seda viga märkama ja 

hiljemalt enne kaupade mistahes töötlemist ning kaheteist-

kümne (12) kuu jooksul pärast tarnimist. Teatamisega 

viivitamise korral jääb Ostja ilma oma õigusest saada mis 

tahes hüvitist. Müüja vastutus hõlmab üksnes defekte, mis 

ilmnevad ühe aasta jooksul pärast kaupade tarnimist. 

17. Kui vea hüvitamine on seotud millegi muu kui vaid 

kaupade endiga, vastutab Ostja sellest tuleneva töö ja 

kulude eest. Kui kaubad asuvad muus kohas kui 

lepingus sätestatud tarnekoht, tuleb Ostjal kanda sellest 

tulenevad lisakulud. 

Tellimisel valmistatud kaubad 

18. Kaupade puhul, mis on valmistatud vastavalt Ostja 

juhistele ja spetsifikatsioonidele (tellitud kaubad), vastutab 

Ostja mis tahes patendi, kujustuse või muu kolmandale 

osalisele kuuluva intellektuaalomandi rikkumise eest. Kui 

sellise rikkumise tagajärjel esitatakse Müüja vastu mõni 

nõue, peab Ostja tagama nõudmisel kogu vajamineva abi ja 

hüvitama Müüjale kahju, mida Müüja võib sellise rikkumise 

tõttu kannatada ning mis tahes muud kulud, mis Müüjale 

sellise nõude tulemusel tekivad. 

19. Kui Müüja on valmistanud tellimuse alusel tehtavate 

kaupade valmistamiseks erilise tööriista, peavad sellist 

tööriista omama ühiselt Müüja ja Ostja. Kui Ostja pole 

tellinud ühtegi kaupa, mis on toodetud sellist tööriista 

kasutades kolme (3) aasta jooksul, on Müüjal õigus tööriist 

lammutada, kui pole kokku lepitud teisiti. 

Tootevastutus 

20. Kui Müüja kannab vastutust mis tahes kolmanda 

osalise ees sellise kahju või kaotuse tõttu, mille eest Müüja 

ei vastuta vastavalt allpool toodud punktile 21, peab Ostja 

vabastama Müüja vastutusest ning kaitsma ja hoidma teda 

kahju tekkimise eest. 

21. Müüjad ei vastuta kahju eest, mille kaubad on tekita-

nud a) varale või sellise kahju tagajärgede eest peale seda, 

kui kaubad on tarnitud ja Ostja valduses, või b) Ostja poolt 

valmistatud toodetele või sellistele toodetele, millest osa 

moodustavad Ostja kaubad. 

22. Kui käesolevas punktis kirjeldatud kahju hüvitamise 

nõue on esitatud kolmanda osalise poolt ühe osalise vastu, 

peab viimane sellest teatama kirjalikult teisele osalisele. 

Müüja ja Ostja kohustuvad vastastikku laskma end kutsuda 

kohtusse või vahekohtusse, kes vaatab üle neist ühe vastu 

esitatud kahjude hüvitamise nõuded väidetavalt kaupade 

poolt põhjustatud kahju alusel. Ostja ja Müüja vaheliste 

sisesuhete osas tuleb alati kohaldada vahekohtumenetlust 

vastavalt punktile 25 

Vastutus; vääramatu jõud 

23. Müüja vastutus viivitamiste eest on piiratud sellega, 

mis on toodud punktides 9 ja 10. Müüja vastutus defektide 

eest on piiratud sellega, mis on toodud eespool punktides 

13–17. Sellised Müüja vastutuse piirangud kehtivad mis 

tahes kahjude suhtes, mis on põhjustatud viivitusest või 

defektist (vastavalt olukorrale), näiteks toodangu kaotus, 

kasumi kaotus ja muud sellest tulenevad kahjud. Vastutuse 

piirangut ei kohaldata, kui Müüja on süüdi raskes hooletu-

ses. 

24. Järgmised asjaolud annavad õiguse lepingust tulene-

vate kohustuste täitmise peatamiseks niivõrd, kuivõrd 

selline täitmine on takistatud või muudetud põhjendamatult 

koormavaks: töövaidlused ja muud asjaolud, mida pooled ei 

kontrolli, näiteks tulekahju, sõda, sõjaväe mobilisatsioon, 

rekvireerimine, arestimine, embargo, mässud, transpordi-

vahendite nappus, kaupade üldine nappus, piirangud 

elektrienergia kasutamisel, masina- või tööriistarike ning 

alltöövõtjate tarnete defektid või viivitused mis tahes sellise 

asjaolu tõttu. Kui peatamise periood kestab kauem kui kuus 

(6) kuud, on igal osalisel õigus leping tühistada, teatades 

sellest kirjalikult teisele osalisele. 

Vaidlused ja kohaldatav õigus 
25. Mis tahes vaidlused, väitlused või nõuded, mis 

tulenevad käesolevast lepingust, selle rikkumisest, lõpeta-

misest või kehtetuks tunnistamisest, lahendatakse vahe-

kohtus vastavalt Stockholmi Kaubanduskoja Vahekohtu 

vahekohtueeskirjade alusel. 

26. Käesolevat lepingut reguleerib Müüja riigi materiaa-

lõigus. 


