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Pinska OÜ juhataja
Pinska OÜ Liimpuidutehase ostu/müügi- ja käitlemisejuhend
1. Kauba tellimine ja tarnimine;
2. Omandiõiguse üleminek;
3. Kauba kvaliteet ja Garantii;
4. Toodete viimistlus ja kaitsmine välitingimuste eest;
5. Vaidluste lahendamine.
KAUBA TELLIMINE JA TARNIMINE
“Ostja” esitab kirjaliku tellimuse E-maili teel, mis sisaldab kaupade nomenklatuuri ja kogust.
Seejärel lepitakse “Müüjaga” kokku tellimuse täitmise tähtaja. Selle alusel koostatakse
tellimuse hinnapakkumise, kus on peal kokkulepitud tarneaeg. Sobivuse korral kinnitab ostja
pakkumise, mis on ka ostu-müügi lepingu aluseks.
Vastavalt tellimuse kinnitamisele esitab müüa ostjale arve vastavalt pakkumises toodud
summale, kui ostjal ja müüjal pole sõlmitud omavahel koostöölepingut (kõrgem müügileping).
Peale raha laekumist müüa AA, täpsustatakse üle tarnetähtajad, seda juhul, kui laekumine
toimus hilinemisega ning töö lisatakse tootmise graafikusse.
Kauba üleandmine toimub vastavalt arve-saatelehe väljastamisega müügiesinduse laost, kui
poolte vahel ei ole kokku lepitud teisiti.
Tarnepäeva all mõeldakse päeva, mil “Müüja“ teeb “Ostjale“ reaalselt võimalikuks kauba
vastuvõtmise “Müüja“ laos või mõnes teises Poolte poolt kokku lepitud kohas. Juhul, kui
“Müüja“ ei ole teavitanud “Ostjat“ tarnepäevast teisiti, loetakse tarnepäevaks “Ostjale“
väljastatud arve kuupäev ja tarnepäevast teavitamiseks “Ostjale“ selle arve väljastamine.
Sellisel juhul kohustub “Müüja“ arvet enne mitte väljastama, kui “Ostjale“ on reaalselt tehtud
võimalikuks kauba vastuvõtmine.
Juhul, kui tarne hilineb põhjustel, millised ei sõltu otseselt “Müüjast“, sealhulgas kui kaupa
“Müüjale“ tarniv isik hilineb kauba tarnega, ei ole Ostjal õigust nõuda “Müüjalt“ kauba
kokkulepitud ajal tarnimist ega kaubatarne viibimisest tekkinud kahju korvamist.
“Ostja“ on kohustatud temale tarnitud kauba “Müüja“ laost ära viima neljateistkümne (14)
päeva jooksul arvates tarnepäevast või eraldi kokkulepitud tähtajal. Nimetatud kohustuse
rikkumise korral kohustub “Ostja“ tasuma “Müüjale“ kauba hoidmise eest laotasu ning
hüvitama kauba hoidmisega “Müüjale“ kaasnevad kõik kulud. Kui “Ostja” pole kaupa
õigeaegselt “Müüja” laost ära viinud, on “Müüjal“ õigus jätta see kaup “Ostjale“ üle andmata.
OMANDIÕIGUSE ÜLEMINEK
Omandiõigus Lepingu objektiks olevatele kaupadele läheb “Ostjale” üle kauba eest täieliku tasumise
momendist. Kauba juhusliku hävimise või riknemise riisiko ning säilitamise kohustus läheb “Ostjale”

üle hetkest, mil “Ostja” poolt volitatud isik kinnitab kauba kättesaamist oma allkirjaga “Müüja”
saatedokumentidel. Igal juhul läheb kauba juhusliku hävimise või riknemise riisiko “Ostjale“ üle
kolme (3) kuu möödumisel tarnepäevast. Kui “Ostja” on muutunud maksejõuetuks on tal “Müüjaga”
kokkuleppel võimalik võlgnevusi tasuda “Müüjalt” ostetud kaubaga 10% odavama hinnaga.

KAUBA KVALITEET JA GARANTIITINGIMUSED
Müüdav kaup peab vastama kvaliteedi nõuetele ja standardile. Vastutus kauba kvaliteedi eest
lasub täielikult kauba “Müüjal”. ”Müüja” kohustub andma igakülgset infot ja tehnilist teavet
kaupade kohta.
Kauba koguse ja kvaliteedi kontrollimine “Ostja” poolt ning avastatud mittevastavusest
“Müüja“ teavitamine toimub koheselt, kuid mitte hiljem kui viie (5) päeva jooksul pärast
kauba vastuvõtmist. Hilisemaid pretensioone “Müüja” ei arvesta. Varjatud vigade puhul, mis
on tekkinud mistahes konstruktsiooni, materjali puuduse või tootmisvea tõttu, kehtivad
toodetele antud tootjagarantiid. Kõik mittevastavused kauba kvaliteedis vormistatakse
kahepoolse aktiga, millele kirjutavad alla lepingupoolte volitatud isikud. Toodete
garantiitingimused kehtivad vastavalt Eesti ehitusseaduses kehtivale korrale.

TOODETE VIIMISTLUS JA KAITSEMINE VÄLISKESKKONNA EEST
Vastavalt tellimusele, väljastatakse tehasest üldjuhul ainult nelikanthööveldatud viimistlemata
talasid, mis pakitakse ja kaetakse kilega. Erandkorras on võimalik tellida puidu eelviimistlust,
lõikeid, süvaimmutust ja transporti. Selleks on ostjal oluline sellest tellimuse esitamisel
kindlasti teada anda. Soovitud tööd kajastatakse esitatud hinnapakkumises. Oluline on teada,
et tehases lõppviimistlust ei tee.
Toodete parima kvaliteedi tagamiseks oleks soovitav viimistlemata talad kindlasti nädala
jooksul töödelda elementaarse puidukaitsevahendiga. See hoiab osaliselt ära kiirete pragude
tekke ja määrdumise. Kuna toode on puidust, siis täielikult pragusid vältida on võimatu, kuna
puit mängib niiskuse mõjul ka peale lõppviimistlust.
VAIDLUSTE LAHENDAMINE
Pooled kohustuvad tegema parimad jõupingutused, et lahendada kõik Lepingust tulenevad
vaidlused läbirääkimiste teel. Juhul, kui vaidlusi ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel,
lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega kehtestatud korras “Müüja“
asukohajärgses kohtus. Poolte kokkuleppe kohaselt on “Müüjal“ õigus valida vaidluse
lahendamise kohaks ka “Ostja“ asukohajärgse kohtu.

