
1 (4) 

SONEPAR EESTI AKTSIASELTSI MÜÜGI ÜLDTINGIMUSED

Versioon: 10/2014

1. Müügi Üldtingimuste kohaldamine. Käesolevad Sonepar Eesti Aktsiaseltsi Müügi 
Üldtingimused (Müügi Üldtingimused) kohalduvad kõikidele müügitehingutele, mis 
sõlmitakse Sonepar Eesti Aktsiaseltsi (reg. kood 10479601) kui müüja (Müüja) ja tema kliendi 
kui ostja (Ostja) vahel juhul, kui Müüja ja Ostja (eraldi Pool, koos Pooled) on 
vastava müügitehingu puhul kokku leppinud Müügi Üldtingimuste kohaldamises. Käesolevaid 
Müügi Üldtingimusi koos Müügi Üldtingimustele viitava pakkumise ja vastava nõustumisega 
või koos Poolte muu kokkuleppega, millega kohaldatakse vastavale müügitehingule 
Müügi Üldtingimusi, nimetatakse edaspidi ühiselt Lepinguks.

2. Lepingu eesmärk. Müüja müüb teatud tooteid (Tooted) Ostjale vastavalt Lepingus 
kokkulepitud tingimustele.
Ostja kohustub tasuma Müüjale Toodete eest Lepingus sätestatud tingimuste kohaselt.

3. Toodete tellimine. Kui Ostja soovib osta Müüja poolt pakutavaid tooteid, esitab Ostja vastava 
tellimuse Müüjale telefoni, e-kirja, elektroonilise tellimiskeskuse kaudu või kontoris 
kohapeal suuliselt või täites tellimislehe. Ostja esitatud tellimus muutub Pooltele siduvaks pärast 
seda, kui Müüja on selle kinnitanud (Tellimuse kinnitus), välja arvatud punktis 4 nimetatud 
juhul. Juhul, kui Müüja ei ole Ostjale esitanud Tellimuse kinnitust 7 päeva jooksul alates 
tellimuse esitamisest, loetakse, et Müüja on keeldunud tellimuse kinnitamisest. Tellimuse 
kinnituseks loevad Pooled ka tellitud Toodete eest arve esitamist Ostjale Müüja poolt. Tellitud 
Toodetele kohaldub tellimuse esitamise hetkel kehtiv Müüja hinnakiri, mis on kättesaadav 
Internetis aadressil www.sonepar.ee. Kui ei ole teistmoodi märgitud, on kõik hinnad 
Müüja hinnakirjas toodud ilma käibemaksuta.

4. Hinnapakkumine. Juhul, kui Ostja on Toodete tellimisel selgesõnaliselt küsinud Müüjalt 
hinnapakkumist teeb Müüja Ostjale hinnapakkumise, mis kehtib 30 päeva alates 
hinnapakkumise kuupäevast, kui hinnapakkumises pole teisiti märgitud. Tellimus muutub 
Poolte jaoks siduvaks siis, kui Ostja on tellitud toodete hinnapakkumise aktsepteerinud. 
Hinnapakkumise tingimused, mis on vastuolus käesolevate Müügi Üldtingimustega on 
ülimuslikud Müügi Üldtingimustes sätestatud vastavate tingimuste suhtes ja asendavad neid. 
Hinnapakkumises esitatakse hinnad ilma käibemaksuta, kui ei ole teisiti märgitud.

5. Tehnilised dokumendid ja tehniline informatsioon. Kõik joonised ja muud tehnilised 
dokumendid Toodete või nende tootmise kohta, mida üks Pool on esitanud teisele Poolele enne 
või pärast Lepingu sõlmimist, jäävad neid esitanud Poole omandisse.
Ühe Poole Poolt saadud jooniseid, tehnilisi dokumente või muud tehnilist informatsiooni ei tohi 
ilma teise Poole nõusolekuta kasutada muul otstarbel kui selleks, milleks need esitati. Neid ei 
tohi ilma teise Poole nõusolekuta kopeerida, taasesitada, saata ega muul viisil edastada 
kolmandatele osapooltele välja arvatud, kui see on Lepingu täitmiseks vajalik ning kolmanda 
osapoolega on sõlmitud asjakohane konfidentsiaalsuskokkulepe.
Müüja peab hiljemalt Toodete üleandmise ajaks andma Ostjale tasuta ühe eksemplari või 
kokkulepitud suuremal arvul eksemplare joonistest ja muudest tehnilistest dokumentidest, mis 
on piisavalt üksikasjalikud, et võimaldada Ostjal teostada Toodete kõikide osade paigaldamist, 
käikuandmist, kasutamist ja hooldust (sealhulgas jooksev remont). Müüja ei ole siiski 
kohustatud andma Toodete või tagavaraosade tootmisjooniseid.

6. Krediiditingimused. Krediidilimiit iseloomustab Ostja koguvõlgnevuse (sh sissenõutavaks 
mittemuutunud arvete ja avatud tellimuste) saldo lubatud maksimaalväärtust Müüja ees. 
Krediidilimiit on Ostjale avatud, kui (i) Ostja on esitanud Müüjale avalduse krediiditingimustel 
müügilepingu sõlmimiseks ja (ii) Müüja on selle avalduse alusel määranud kindlaks Ostjale 
kohalduva krediidilimiidi suuruse ning edastanud vastava teate Ostjale. Ostja krediidilimiit 
suletakse maksetähtaja ületanud arvete tõttu või kui Ostja saldo (sisaldades ka sissenõutavaks 
mittemuutunud arveid ja avatud tellimusi) ületab krediidilimiidi. Müüja võib omal äranägemisel 
ühepoolselt alandada Ostjale määratud krediidilimiiti, mh juhul, kui ilmnevad täiendavad 
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asjaolud, mis annavad alust eeldada Ostja maksevõime halvenemist. Krediidilimiit suletakse 
automaatselt, kui Ostja ei ole esitanud kahe aasta jooksul ühtegi tellimust. 

7. Tarne. Müüja tarnib Tooted Ostjale vastavas hinnapakkumises sätestatud tarnetingimustel. Kui
Tellimuse kinnituses või hinnapakkumises ei ole teisiti märgitud, on vaikimisi kehtiv
tarnetingimus alati FCA Kesk-Sõjamäe 3A, Tallinn, Eesti (Incoterms® 2010). Pooled on kokku
leppinud, et sõltumata kohalduvast tarnetingimusest, kui Toodete peale- või mahalaadimine
eeldab erivarustust, siis maksab selle eest Ostja ning Ostja kannab ka Toodete juhusliku
hävimise või kahjustumise riski peale- ja mahalaadimise ajal.

Tarneperiood sätestatakse hinnapakkumises, Tellimuse Kinnituses või muus kokkuleppes.

Müüjal on õigus keelduda Toodete tarnimisest, kui: (i) Ostja ei ole Müüja poolt nõutud või
kokku lepitud ettemakset täielikult tasunud; või (ii) kui Ostjal on mis tahes summas tasumata
arveid; või (iii) tasumata arveid summas, mis ületab krediidilimiiti või mis ületaks
krediidilimiiti, kui tarne, millest Müüja keeldus, nimetatud summale lisataks; või (iv) kui
Müüjal on mõistlikult alust arvata, et Ostja maksevõime on vähenenud või et Ostja ei tasu
makset Müüjale tähtaegselt.

Toodete juhusliku hävimise või kahjustumise risk läheb Ostjale üle siis, kui Müüja või Müüja
poolt määratud isik on andnud Tooted: (i) Ostja, (ii) Ostja poolt määratud isiku või (iii) Ostja
poolt nimetatud vedaja valdusesse.

Müüja on kohustatud teavitama Ostjat, kui tellitud Toodete tarne hilineb. Samuti on Ostja
kohustatud informeerima Müüjat, kui tal ei ole võimalik tulla Toodetele järele kokkulepitud
ajal. Kui Ostja ei võta tarnet vastu kokkulepitud kuupäeval, peab ta sellele vaatamata tegema
tarnest tuleneva makse nii, nagu kõnealused Tooted oleksid tarnitud. Müüja korraldab kaupade
ladustamise Ostja riskil ja kulul.

8. Kontroll tarnel. Kõikide tarnitud Toodetega on kaasas saateleht või arve. Ostjal on kohustus
kontrollida, et tarnitud Tooted ja kogused on kooskõlas saatelehe ja arvega. Tarnel peab Ostja
kohe üle vaatama ja kontrollima, et tarnitud Toodetel ei ole silmaga nähtavaid kahjustusi.

Ostja esitab nõuded Toodete Lepingu tingimustele mittevastavuse kohta 7 päeva jooksul
mittevastavusest teada saamisest arvates, kuid hiljemalt 30 päeva jooksul pärast seda, kui
Tooted on Ostjale tarnitud.

Kui on Ostjal on põhjust uskuda, et mittevastavus võib põhjustada kahju, tuleb teade
mittevastavuse kohta esitada Müüjale viivitamatult pärast sellest teadasaamist. Kui teadet ei
esitata viivitamatult, kaotab Ostja õiguse esitada nõue sellise kahju hüvitamiseks, mida oleks
saanud vältida, kui selline teade oleks Müüjale esitatud.

Juhul, kui tarnitud Toote Lepingutingimustele mittevastavuse parandamine või selle
asendamine nõuab sekkumist muudesse seadmetesse kui Tooted, vastutab Ostja mis tahes töö
või kulude eest, mis on sellest tingitud.

Müüja poolt asendatud Tooted antakse Müüja käsutusse ja need saavad tema omandiks

9. Arvete esitamine ja tasumine. Ostja kohustub maksma Müüjale tellitud Toodete eest vastavalt
Müüja poolt esitatud arvele. Kui arvel või hinnapakkumises pole teistmoodi märgitud või kui
Pooled ei ole teistmoodi kokku leppinud, siis on arve maksetähtajaks 7 päeva alates arve
kuupäevast. Müüja võib esitada arved juba enne tarnet ning Müüjal on lisaks ka õigus nõuda
Ostjalt tellitud Toodete eest täies ulatuses ettemakse tasumist enne tarnet. Toote hindadele
lisandub käibemaks vastavalt kohalduvatele õigusaktidele.

Ostja peab tasuma ka Toodete Ostjale tarnimisega seotud veokulud ning Müüjal on õigus esitada
Ostjale veokulude kohta arve, kui Müüja on sellised veokulud ise tasunud.

Juhul, kui Ostja hilineb maksete tasumisega, on Müüjal õigus nõuda viivist 0,15% tähtajaks
tasumata summalt iga maksega hilinetud päeva eest.

Kui arvel esineb vigu, peab Ostja enne arve tasumise tähtaega pöörduma Müüja poole vigade
eemaldamiseks. Mittepöördumise korral on Ostja kohustatud tasuma arve näidatud kuupäevaks.
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10. Omandiõiguse üleminek. Toodete omandiõigus läheb Müüjalt Ostjale üle Toodete tarnel,
tingimusel, et Ostja on Toodete eest täielikult tasunud.

11. Omandireservatsioon. Müüja säilitab tarnitud Toodete omandiõiguse kuni nimetatud Toodete
eest on täielikult tasutud.

12. Toodete tagastamine. Tooteid saab tagastada ainult Müüja eelneval loal. Tooteid, mis
tagastatakse ilma Müüja eelneva loata, ei hüvitata. Tagastamine peab toimuma 30 päeva jooksul
esialgsest tarnest arvates. Tagastatavad Tooted peavad olema originaalpakendis, puhtad, terved
ja töökorras. Toodete tagastamisel tuleb viidata vastavale saatelehe või arve numbrile või
kuupäevale ning märkida ära, millal ja milliste isikute vahel tagastamises kokku lepiti ning mis
on Toote tagastamise põhjus. Juhul kui tagastamine ei toimu Müüja poolse rikkumise tõttu,
hüvitatakse tagastatav Toode Ostjale vastavalt esialgsel arvel näidatud summale, mida
vähendatakse vähemalt 30% võrra.

13. Kaablitrumlite tagastamine. Müüja ostab tagasi vaid enda poolt turustatud kaablitrumleid.
Koos tagastatavate kaablitrumlitega peab Ostja esitama Müüjale saatelehe või arve, mille alusel
tagastatavad kaablitrumlid Müüjalt osteti. Müüja tasub tagastatud kaablitrumlite eest vastavalt
nende müügihetkel kehtinud hinnale, mida Müüja korrigeerib lähtuvalt kaablitrumli seisukorrast
tagastamise hetkel alljärgnevalt:

Kaablitrumli seisukord Tagasiostu hind 

Kaablitrummel on vigastusteta 95% müügihetkel kehtinud hinnast 
Kaablitrummel on väikeste vigastustega Kuni 60% müügihetkel kehtinud hinnast 
Kaablitrummel on suurte vigastustega 0% müügihetkel kehtinud hinnast 

Müüja on õigus ühepoolselt ning Ostjale siduvalt hinnata tagastatud kaablitrumlite seisukorda. 
Ostja kannab kaablitrumlite tagastamisega seotud transpordikulud. Kaablitrumleid saab 
tagastada tööpäeviti 08:00 – 16:00 kõikides Müüja müügikontorites (müügikontorite asukohad 
on märgitud Müüja veebilehel aadressil www.sonepar.ee). 

14. Garantii. Toodetele kohaldub tootja garantii vastavalt selle garantii tingimustele. Müüja on
vahendajaks Ostja ning tootja vahel, kuid ei vastuta tootja poolt pakutavate garantiitingimuste
eest.

15. Erakorraline lõpetamine. Müüja võib lõpetada Lepingu viivitamatult vastava teate
esitamisega Ostjale, kui Ostja ei täida Lepingu mis tahes olulisi tingimusi ega heasta rikkumist
või mittetäitmist kahe nädala jooksul Müüjalt vastava kirjaliku teate saamisest arvates.

Kui Müüja ei ole tarninud Tooteid kokkulepitud ajaks, siis võib Ostja kirjalikult nõuda Müüjalt
tarnet mõistliku täiendava perioodi jooksul, mis ei tohi olla lühem kui üks nädal. Kui Müüja ei
tarni Tooteid sellise täiendava perioodi jooksul ja see ei ole tingitud asjaoludest, mille eest Ostja
vastutab, võib Ostja lõpetada Lepingu selliste Toodete osas, mida ta ei saa kasutusele võtta
nende tarne hilinemise tõttu.

Kumbki Pool võib Lepingu viivitamatult kirjaliku teatega mis tahes ajal lõpetada, kui: (i) teine
Pool lõpetab või tekib oht et teine Pool võib lõpetada tegevuse või likvideeritakse; (ii) teise
Poole vastu on algatatud pankroti- või täitemenetlus, mis mõjutab tema võimet Lepingut täita;
või (iii) Lepingust tulenevate kohustuste täitmine ei ole võimalik õigusaktide tõttu.

16. Õigused pärast lõpetamist. Lepingu mis tahes põhjusel lõpetamisel või lõppemisel ei ole
kummalgi Poolel õigust saada mingisugust hüvitust üksnes Lepingu lõpetamise tõttu.

17. Konfidentsiaalsus. Kui seadus teisiti ei nõua või kui Lepingu kavatsuse elluviimisest teisiti ei
tulene, siis nõustuvad Pooled käesoleva Lepingu sisu ja/või mis tahes teadmisi, informatsiooni
või andmeid teise Poole äritegevuse või toodete kohta, mida talle avaldatakse või millest ta saab
teatavaks Lepingu tõttu (välja arvatud avalikest või ettevõtlusega seotud allikatest kättesaadav
informatsioon), salajas hoidma, mitte avaldama ning mitte enda ega mis tahes muu isiku või
organi huvides kasutama. Pooled võivad siiski avaldada Lepingus sisalduvaid andmeid oma
advokaadile, audiitorile või krediidiasutusele.

18. Vastutus. Müüja vastutus on piiratud Ostjale Lepingu rikkumise tõttu tekkinud otsese varalise
kahjuga. Müüja vastutab kahju tekitamise eest ainult juhul, kui Müüja on Lepingu rikkumises
süüdi. Ühelgi juhul ei vastuta Müüja Ostja saamata jäänud tulu eest.
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Müüja koguvastutus Ostja ees Lepingu rikkumise eest on piiratud nende Toodete hinnaga, 
millega seoses nõue esitati, ning ühtlasi piiratud summaga, mille Ostja on selliste Toodete eest 
Müüjale tegelikult maksnud enne rikkumisest teada saamist. 

Müüja ei vastuta Toodete lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis on põhjustatud: (i) 
Toodete kasutamisest mis tahes muu toote, masina, seadme, süsteemi vmt osana või nendega 
kombineeritult; või (ii) tarnitud Toodetesse Ostja või kolmanda isiku poolt tehtud muudatustest 
või modifikatsioonidest, mida Müüja ei ole heaks kiitnud; või (iii) Ostja antud siduvate 
spetsifikatsioonide või juhiste järgimisest Müüja poolt.  

Kohalduvate õigusaktide alusel suurimas lubatud ulatuses ei vastuta Müüja kolmandate isikute 
(nt Ostja klientide) poolt esitatud nõuete eest, mis seonduvad Toodetega.  

Käesolevas punktis nimetatud vastutuse piirangud ja välistused ei kehti juhtudel ja ulatuses, 
milles kohalduvate õigusaktide kohaselt ei ole lubatud vastutust piirata või välistada. 

19. Lepingu terviklikkus ja täielikkus. Leping sisaldab kõiki sätteid ning asendab kõiki
varasemaid Pooltevahelisi kirjalikke ja suulisi Lepingu sisu puudutavaid kokkuleppeid.

20. Sätte tühisus. Lepingu mis tahes sätte tühisus või täitmisele pööramise võimatus ei mõjuta
Lepingu mis tahes muu sätte kehtivust või täitmiselepööratavust.

21. Loovutamine. Kumbki Pool ei või ilma teise Poole eelneva kirjaliku nõusolekuta loovutada
kolmandatele isikutele Lepingust tulenevaid mis tahes õigusi ega kohustusi.

Müüja võib loovutada oma nõuded Ostja vastu selleks, et Ostjalt võlgnevust sisse nõuda (nt
kasutada inkassoteenuseid).

22. Muudatused. Lepingut (hinnapakkumisi, nõustumust, muud kokkulepet ning nendega seotud
Müügi Üldtingimusi) võib muuta üksnes Poolte kokkuleppel. Kui pooled on leppinud kokku
Müüja õiguses Müügi Üldtingimusi muuta, siis ei piira käesolev punkt Müüja õigust muuta
ühepoolselt Müügi Üldtingimusi.

23. Vääramatu jõud. Kumbki Pool ei vastuta Lepingu mittetäitmise eest, kui selle põhjuseks on
Poole kontrolli alt väljas olev asjaolu, mida Pool ei saa mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest
lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta Lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda
väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks (vääramatu jõud). Pooled on kohustatud
viivitamatult jätkama oma lepinguliste kohustuste täitmist, kui vääramatu jõu mõju on möödas.
Kui vääramatu jõu mõju kestab kauem kui üheksakümmend (90) päeva, võib kumbki Pool
Lepingu lõpetada, esitades teisele Poolele sellekohase kirjaliku teate.

Pooled on kokku leppinud, et vääramatuks jõuks loetakse ka olukorda, kus Müüja
koostööpartner (nt Toodete tarnija või tootja) ei täida oma kohustusi Müüja ees vääramatu jõu
mõju tõttu ning Müüja ei suuda seetõttu täita Lepingut Ostja ees.

24. Kohaldatav õigus. Lepingu täitmisel ja tõlgendamisel lähtutakse Eesti Vabariigi õigusaktidest.
Lepingule ei kohaldata ÜRO konventsiooni kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute
kohta.

25. Vaidluste lahendamine. Kõik vaidlused, erimeelsused ja nõuded, mis tulenevad Lepingust või
on sellega seotud, lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui Pooltel ei õnnestu lahendada vaidlust
läbirääkimiste teel, siis lahendab vaidluse lõplikult Harju maakohus (Tallinnas).

Sonepar Eesti AS 

Kesk-Sõjamäe 3a 
11415 Tallinn, EESTI 
Tel: +372 6 272 200 

Reg. kood: 10479601 
KMKR nr: EE100087033 




