Käesolevad tingimused on tüüptingimused ja kehtivad OÜ Micro Electronics Trade ja
ostja vahelistes müügisuhetes. Üldised müügitingimused on kooskõlas Eesti Vabariigis
kehtivate õigusnormidega. Üldised müügitingimused kehtivad OÜ Micro Electronics Trade
( edaspidi Müüja) omaniku ja Ostja vahel.

1. ÜLDSÄTTED
1.1 Müügipakkumine. Vastavalt Ostja poolt esitatud tellimustele müüja peab esitama
detailse pakkumise. Vajadusel esitab Müüja
tehnilised spetsifikatsioonid, joonised,
usaldusväärsuse proovi protokollid, garantii ja muu dokumentatsiooni. Dokumentatsioon peab
olema inglise keeles, joonises ja tehnilises dokumentatsioonis on kasutatud meetriku - ja SI
ühiku süsteemi.
1.2 Tellimus. Ostutellimus tehakse iga kord, kui Ostja soovib kaupa osta ning kaup peab
sisaldama järgnevat infot: mudel, hind, kogus, tarnetingimused ja nõuded kauba pakkimise kohta
jne. Tellimus tuleb esitada OÜ Micro Electronics Trade veebilehel määratud kontaktisikule.
Ostutellimus või muudetud Ostutellimus kinnitakse kirjalikult mõlemalt poolt ja seda loetakse
Ostutellimuse kinnituseks Ostja ja Müüja vahel. Ostutellimuse võib allkirjastada faksi või e-posti
teel. Müüja ruumides reservvõimsuse kättesaadav maht ja tarnegraafiku prognoos on kinnitatud
Ostutellimuses. Ostutellimus on pooltele siduv ja kumbki neist ei saa seda tühistada.
Ostutellimus on üldtingimuste lahutamatu osa.
1.3 Kinnitus ja ostutellimuse muutmine. Müüja kinnitab tellimuse hiljemalt kolme
tööpäeva jooksul alates tellimuse kättesaamisest. Tellimust saab muuta ainult mõlemate Poolte
kirjalikul kokkuleppel välja arvatud ostutellimuse hilinemisega väljastamise korral, mis on
kirjeldatud käesolevas üldtingimuses
1.4 Järjekord. Ostutellimuse, spetsifikatsioonide või muude dokumentide mittevastavuse
korral poolte vahel kehtib järgmine järjekord (alustades kõrgest prioriteedist): lepingu
tingimused, ostutellimine, spetsifikatsioonid, muud dokumendid.
1.5 Kvaliteedi tagamine. Müüja garanteerib kvaliteetse kauba järgmised tehnilised
omadused ja Ostja nõuded ning üldised nõuded, mis tulenevad seda tüüpi toodetest. Kaup on hea
kvaliteediga, kui see vastab täielikult kaubatootja tehniliste nõuetele (spetsifikatsioonidele).
1.6 Vastutus. Juhul, kui Müüja poolt tarnitava Kauba kvaliteet ei vasta tingimustele, mis
on ära toodud Kvaliteedi garantii punktis, loetakse Kaup defektseks. Pretensioonid Kauba
kvaliteedi kohta tuleb esitada 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul alates Kauba
kättesaamisest, välja arvatud varjatud defektide puhul. Juhul, kui Müüja poolt tarnitava Kauba
kvaliteet ei vasta nõuetele, mis on ära toodud Kvaliteedi garantii punktis, peab Ostja esitama
vastavasisulise pretensiooni, lisades sellele tehnilise dokumentatsiooni, mis tõendab, et tarnitud
Kaup ei vasta nõuetele ning defektid on tekkinud Müüja või tootja süül. Kui on tõendatud, et
tarnitud Kaup on kõlbmatu ja defektid on tekkinud Müüja või tootja süü tõttu, on Müüja
kohustatud defektse Kauba välja vahetama omal kulul mitte hiljemalt kui 30 tööpäeva jooksul.
Ostja võib nõustuda, et defektne Kaup remonditakse Müüja kulul 30 tööpäeva jooksul.
Kompensatsiooni tasumise tähtaeg on 30 tööpäeva alates pretensiooni esitamise päevast.
1.7 Garantiid. Müüja on kohustatud andma tootele garantii vähemalt 6 kuuks (edaspidi
nimetatud Garantii). Garantii hakkab kehtima tarne kuupäevast alates, mis on märgitud
Tellimuses. Pretensiooni esitamise tähtaeg Ostjale piirdub garantii tähtajaga.
1.8 Garantiikohustused Kaubale ei kehti kui:
- kui defekt on tekkinud ebaõige kasutamise tõttu;
- defekt on tekkinud vale paigalduse, tehnilise hoolduse või remondi tõttu, mis on tehtud
isikute poolt, kellel selleks puuduvad volitused või on defekt tekkinud transportimise käigus
Ostja ekspediitorite süül (tootjapakendi rikkumine);
- on rikutud löögi või kukkumise tõttu, liiva, tolmu, pori, niiskuse või korrosiooni poolt;

- mis on rikutud välgulaengute, niiskuse, tule, mittesobiva pinge poolt või mingil muul
põhjusel, mis ei ole tootjapoolne objektiivne viga.
Garantii ei kehti vale kasutamise ja/või karakteristikuid ületava kasutamise korral,mis on tootja
poolt märgitud tehnilises kirjelduses (spetsifikatsioonis).
1.9 Küsimuste lahndamine. Ostjapoolse tagasiside suhtes või kaebuse peale on Tarnija
kohustatud tegema koostööd Ostjaga probleemi igakülgseks lahendamiseks ning andma Kauba
kohta teavet, mis on vajalik olukorra uurimiseks.
1.10 Erimeelsused. Poolte vahel Kauba kvaliteedi suhtes tekkivate erimeelsuste korral
on mõlemal poole õigus nõuda sõltumatut ekspertiisi, mida teostab sõltumatu ekspert. Eksperdi
järeldused on Pooltele kohustuslikud, kui ekspert määrati poolt kirjalikul kokkuleppel.
Ekspertiisile ja eksperdi tasule tehtavad kulutused tasub see lepingupool, kelle tegevus on
eksperdi poolt tunnistatud ebaõigeks. Kui üks lepingupooltest hoiab kõrvale ekspertiisist,
tähendab see seda, et ekspertiisi otsus tehakse selle lepingupoole kasuks, kes palus ekspertiisi
teostada ning selle lepingupoole arvamus loetakse õigeks. Ekspertiisist kõrvalehoidmine on
lepingupoole selge soov teostada ekspertiis mõistliku tähtaja jooksul.

2. Kauba pakendamine ja esinevad kõrvalekalded Kauba hulgas.
2.1 Pakend. Müüja vastutab ja tagab Kauba vastava pakendamise, et garanteerida Kauba
jõudmine sihtpunkti rahuldavas seisus. Kõik Kaubad, mis on transportimise käigus viga saanud
ebaõige või vale pakendamise tõttu, loetakse defektseteks. Müüja vastutab selle väljavahetamise
eest vastavalt lepingu kohustuste tingimuste standardile.
2.2 Mittevastavus. Arve originaal peab olema lisatud Kaubale iga tarne puhul. Kauba
vastuvõtmisel peab Ostja veenduma, et Kauba kogus vastab saatelehele. Pretensioonid Kauba
koguse osas tuleb esitada 3 (kolme) tööpäeva jooksul Kauba kättesaamise päevast. Müüja on
kohustatud puuduoleva Kaubakoguse saatma oma kuludega 30 (kolmekümne) tööpäeva jooksul
alates päevast, mil Ostja esitas kaebuse.

3. Tarnimine
3.1 Tarnetähtaeg ja tingimused. Kauba tarnimine toimub FCA Sillamäe (Inkoterms
2000) tingimustel. Tellitud Kaup peab olema vedajale üle antud Tellimuses märgitud
tarnepäevaks Saateleht (sõiduleht) on tarnepäeva kinnitus.
3.2. Omand. Õigus tellitud Kaubale läheb Ostjale üle vastavalt Inkoterms 2000
tingimustele, kui Ostja volitatud esindaja võtab sihtpunktis Kauba vastu ning allkirjastab
sõidudokumendid.
3.3. Omandiõigus. Kauba omandiõigus läheb Ostjale, kui kauba ja määratud trahvide
eest on täielikult tasutud ning Kaup kohale toimetatud.
3.4 Teatamine tarnetähtajaga viivitamisel. Kui Müüja viivitab tarnetähtajaga või ta
eeldab, et tarnet ei täideta tähtajaks, on Müüja kohustatud viivitamatult teavitama sellest Ostjat,
teatades viivitamise aja ning põhjused.
3.5 Juhul kui viivitamine kestab üle 31 (kolmekümne ühe) kalendrpäeva, on Ostjal õigus
tellimusest täielikult taganeda ilma Müüja kooskõlastuseta. Müüja on kohustatud 10(kümne)
tööpäeva jooksul tagastama kogu summa, mis Ostja on maksnud selle eest, et tellimust ei
täidetud. Tellimuse tühistamine vabastab Müüja viivise maksmisest. Kui Ostja saab vaatamata
tellimuse tühistamisele Kauba kätte, ja Müüja on Ostjale hüvitanud kogu Kauba summa, on
Ostja kohustatud Müüjale tagastama kogu tasutud summa Kauba eest.
3.6 Kõik viivitamisega seotud pretensioonid tuleb esitada ühe kalendrikuu jooksul
viivitamise lõpuhetkest alates. Viivised tuleb tasuda 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul
alates pretensiooni esitamise päevast. Müüjast tuleneva tarneviivituse puhul on Ostjal õigus
ühepoolselt sisse nõuda summa Kauba eest vastavalt ülaltoodud tingimustele.

4. Hind ja tasumine
4.1 Hind. Kauba hind märgitakse ära tarne Tellimuses ja faktuur-arvetes. Pooled võivad
sõlmida eraldi lepped kokkuostuhindade osas. Sellised lepped on tingimuste standardi
lahutamatu osa.
4.2 Maksetingimused. Pooled lepivad kokku selles, et Ostja kohustub Kauba eest
maksma 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul pärast arve esitamist. Kõik maksed peavad
olema pangamaksed Poolte pangaarvele, mis on ära toodud käesolevas leppes. Ostja kannab
vastutust pangatasude eest, mida kasutab Ostja pank. Tarnija vastutab pangatasude eest, mida
rakendatakse tema riigis.
4.3 Makseviivitus. Juhul kui Ostja on viivitanud tellimuse eest tasumisega olenemata
summa suurusest, on ta kohustatud maksma trahvi iga viivitatud makse eest 0,1% iga viivitatud
maksepäeva eest. Viivis makstakse mitte hiljemalt kui 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul
alates päevast, mil vastav pretensioon esitati. Kui maksega viivitatakse üle 50 päeva, siis alates
sellest päevast lisanduvad üldsummale trahvisanaktsioonid 0,2% viivist iga viivitatud päeva eest.
Viivisemakse summad lisatakse faktuur-arvetele Kui järgmisi arveid ei ole, esitatakse viivis
eraldi arvena, mis peab olema tasutud 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul. Viivised
makstakse mitte hiljem kui 30 (kolmenkümne) kalendripäeva jooksul alates pretensiooni
esitamise kuupäevast.

5. Vääramatu jõud (Force majeure)
5.1 Vääramatu jõud. Vääramatu jõu puhul, mis takistavad Pooltel kas osaliselt või
täielikult
käesoleva lepingu
tingimusi
täitmast, teavitab lepingupool, kelle jaoks
lepingutingimuste täitmine on muutunud võimatuks, viivitamatult teist lepingupoolt asjaoludest
ning ajast, mil lepingu täitmist takistavad asjaolud saavad kõrvaldatud ning teatades, kasutusele
võttes kõik meetmed viivitamise kõrvaldamiseks, ei kanna mingit vastutust ekspluatatsiooni
karakteristikute osas.
5.2 Asjaolude tõendamine. Tõend rahvuslikult kaubandus-tööstuskojalt on piisav
tunnistus vääramatu jõu alguse ja lõppemise asjaolude kohta.
5.3 Tingimused. Kui kohustuste osaline või täielik mittetäitmine vältab enam kui 6
(kuus) kuud, siis on Ostjal ja Müüjal loobuda tellimusest täielikult või osaliselt ilma igasuguste
kohustusteta, et teha kindlaks mõlemate Poolte võimalikud kahjud (sealhulgas kulutused).
5.4 Erandjuhud. Vääramatu jõu alla ei käi juhud, kui kohustuse täitmiseks puudub turul
kaup, Pooltel puuduvad vajalikud rahalised vahendid, lepingukohustuste rikkumine.

6. Vaidluste lahendamine ja seadusandlus.
6.1 Tingimused. Käesolevast Lepingust tulenevad vaidlused püüavad Pooled lahendada
läbirääkimiste teel. Kui käesolevast Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada Poolte
läbirääkimiste teel, lahendatakse vaidlus lõplikult Eesti Kaubandus - Tööstuskoja
Arbitraažikohtus Tallinnas (edaspidi: “ Arbitraažikohtus”) selle Arbitraažikohtu reglemendi
alusel. Vaidlust lahendav Arbitraažikohtu koosseis moodustatakse 3-(kolme) liikmelisena .
Kohtuvaidluse keelteks on eesti ja inglise keel.
6.2 Vaidluste lahendamine. Lepingust tulenevad või sellega seotud vaidlused püüavad
Pooled lahendada läbirääkimiste teel. Kui vaidlust ei õnnestu lahendada Poolte läbirääkimiste
teel, on Pooltel õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks kohtusse vastavalt Eesti Vabariigis
kehtivatele õigusaktidele.
6.3 Vabatingimused. Juhul kui Ostja või Müüja ei pea kinni lepingu tingimustest ning ei
vasta ühe Poole teavitustele vastavalt lepingule mõistliku tähtaja jooksul (1 kalendrikuu) alates
tevituse väljastamise hetkest, on teisel Poolel õigus leping üles öelda.

7. Muu
7.1 Pooled kinnitavad, et nende esindajad, kes allkirjastavad tellimusi ja arveid, on
õiguspädevad esindama Pooli ning sõlmima leppeid Poolte vahel. Käesolev tingimuste standard
on Poolte vahel ainukehtiv, mitte mingeid muid määrusi ega tingimusi, mis ei ole
standardtingimuste vääramatu osa, ei kohaldata.
7.2 Kõik muudatused ja/või modifikatsioonid tellimustes ja faktuur-arvetes, mis on
esitatud Poolte poolt, on kehtivad ainult kirjalikus vormis ning on allkirjastatud mõlema Poole
poolt. Kõik tellimuste lisad, mis on koostatud nende standardite järgi, peavad olema kirjalikud
ning olema Poolte lepingu lahutamatu osa.
7.3 Pooled lepivad kokku, et kogu kommunikatsioon on kehtiv, kui suhtlemine toimub
kirja teel: tähitud kiri, postikiri, faks või e-kirjavahetus või toimub Poolte esindajate vahel
allpool toodud tingimustel.
7.4 Käesolev tingimuste standard on kohustuslik Müüja ja Ostja vahelistes suhetes.
7.5 Käesolev tingimuste standard laieneb käesoleval hetkel Müüja poolt tarnitavale, kuid
Ostja poolt veel mitte tasutud Kaubale.
7.6 Poolte esindajad:
Müüja
Nimi:
Aadress: Veski 6, Sillamäe, 40231, Estonia
Faks: +372 39 29 080
email: info@micel.ee
Ostja
Nimi:
Aadress:
Faks:
email:
Müüja:
Pavel Nevzorov

Ostja:

(nimi, allkiri)

(nimi, allkiri)

Aadress: Veski 6, Sillamäe, 40231, Estonia
Reg.nr: 10830441
VAT number:EE100739750
IBAN: EE782200221018627788
SWEDBANK, Liivalaia 8, 15040, Tallinn,
Estonia
SWIFT:HABAEE2X

Aadress:
Reg.nr:
VAT number:
IBAN:

Kuupäev:

Kuupäev:

