Tarneleping nr. ......
Balt-Hellin AS
Ravila 51a, Tartu 51014, Eesti
äriregistrikood: 10124134
(edaspidi nimetatud Müüja)
ja
.......................................
äriregistrikood: ..............................................................
(edaspidi nimetatud Ostja)
vahel sõlmitakse järgnev Tarneleping:
1. Lepingu ese
Müüja müüb, tarnib ja annab Ostjale üle Ostja poolt tellitud kaubad.
1.2. Ostja kohustub tellitud kauba vastu võtma ja tasuma kokkulepitud hinna.
2. Tarnitava kauba kogus
2.1. Kauba tarnimine toimub osakogustena. Ostja teavitab Müüjat osade suurusest.
2.2. Raamtellimuste (tellimuste) esitamine toimub Müüja müügitingimustes (tüüptingimused)
ettenähtud korras.
3. Tarnekoht ja tarneaeg
3.1. Ostja teatab Müüjale tarnekoha hiljemalt tellimuses. Ostja peab kauba vastuvõtmiseks
õigustatud isikut kirjalikult volitama või kirjalikult muutma volitust kauba vastuvõtmiseks
õigustatud isiku kohta samuti hiljemalt tellimuses.
3.2. Müüja tarnib tellitud kauba tähtaegselt vastavalt oma veoplaanile nimetatud tarnekohta.
Kaup tarnitakse Ostjale tellimusele järgneva veoringiga.
4. Tarnetingimused
4.1. Kaup tarnitakse vastavalt selle liigile ja kogusele ettenähtud pakendites ja mahutites.
4.2. Alates 01.08.2007 on tarned tähistatud markeeringuga, mis tagab tarnitud kauba teekonna
katkematu jälgimise. Kehtivad EAN 128 süsteemi standard ning selle juurde kuuluvad Euroopa
Liidu sätted.
5. Hinnad ja arveldamine
5.1. Kehtib Müüja hinnakiri selle kehtivas redaktsioonis. Müüja jätab endale õiguse hindu
vastavalt turusituatsioonile muuta ning kohandada.
5.2. Kauba tarnimisele järgneb arve esitamine e-posti teel. Ostja avaldab, et ta on nõus arve
esitamisega sellisel viisil.
6. Ostukrediit
Müüja annab Ostjale kaubatarnete alusel järgneva ostukrediidi:
Krediidilimiit: 500 EUR
Maksetähtaeg: 14 päeva
Käesolev ostukrediit loetakse automaatselt kustutatuks, kui klient viivitab maksmisega. Müüja
võib kehtestada tarnekeelu edasistele kaubatarnetele.
7. Lepingu kestus
7.1. Käesolev leping kehtib üks (1) aasta.
7.2. Leping pikeneb igakordselt automaatselt ühe (1) aasta võrra, kui Ostja või Müüja ei ole selle
lõpetamisest teatanud üks (1) kuu enne lepingu lõppemist kirjalikult või e-posti teel.
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7.3. See ei puuduta õigust lõpetada leping olulisel põhjusel. Oluliseks põhjuseks on eelkõige
Ostja poolt jätkuv müügitingimuste (tüüptingimuste) rikkumine või Ostja poolt vaatamata e-posti
teel saadetud hoiatusele tasumisega viivitamine.
8. Lõppsätted
8.1. Käesolevast lepingust tulenevaid õigussuhteid reguleerivad Eesti Vabariigis kehtivad
seadused. Kohtu asukohaks on Tartu, Eesti Vabariik.
8.2. Välismaaga seotud õigussuhete puhul välistatakse ÜRO konventsiooni kaupade
rahvusvahelise müügilepingute kohta kehtivus ning kokkulepituna kehtib Saksamaa Liitvabariigi
õigus. Kohtu asukohaks on valikuliselt Bonn, Saksamaa Liitvabariik või Tartu, Eesti Vabariik.
8.3. Käesoleva lepingu muudatused peavad olema vormistatud kirjalikult.
8.4. Müüja müügi-, tarne- ja maksetingimused (tüüptingimused) on käesoleva lepingu
lahutamatuks osaks. Ostja on need teadmiseks võtnud ning avaldab nende kohaldamisega oma
selget nõusolekut. Ta loobub oma äritingimuste (tüüptingimuste) kohaldamisest.
8.5. Juhul, kui käesoleva lepingu sätted ei kehti täielikult või osaliselt või neid ei viida osaliselt
või täielikult ellu, ei puuduta see ülejäänud sätete kehtivust. Kehtetute või teostamatute sätete
asemel kehtivad asjakohased regulatsioonid, mis on kõige lähemal sellele, mida Ostja ja Müüja
lepingut sõlmides majanduslikus mõttes saavutada tahtsid või oleksid saavutada tahtnud, kui nad
oleksid selle punkti peale mõelnud.
8.6. Lepingu lisa: Andmeleht/andmelehed
Müüja nimel:

Ostja nimel:

(nimi, amet)

(nimi, amet)

(Koht, kuupäev)

(Koht, kuupäev)
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