OSTU-MÜÜGILEPING NR
Koht ...................................................

Kuupäev “..........” ............................................

“Müüja”

Täidab “Ostja”

Flexoil OÜ

Ettevõte:

Reg kood: 10498449

Reg kood:

Nimi:

Nimi:

Amet:

Amet:

„Pool“ või „Pooled“, kes tegutsevad seaduse alusel sõlmisid käesoleva lepingu alljärgnevas:
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Lepingu objekt, hind ja tasumine
Müüja müüb ja Ostja ostab määrdeained ja teisi müügil olevaid tooteid (edaspidi nimetatud
Kaup).
Toodete müügihind, kogused, tarnetähtaeg ja tarnetingimused kooskõlastatakse Ostjaga enne
lepingu sõlmimist.
Ostja kohustub tasuma Kauba eest arvel näidatud maksetähtajaks. Müüja annab Ostjale arve
originaali üle koos kaubaga.
Müügiarve loetakse tasutuks Kauba eest tasumisele kuuluva summa laekumisel Müüja
arveldusarvele.
Ostja kohustub Müüjale tasuma viivist 0,5 (null koma viis) % põhivõlast õigeaegselt tasumata
summalt iga viivitatud päeva eest. Võlgnevuse tasumisel loetakse esimeses järjekorras tasutuks
viivisja seejärel Kauba maksumus.
Tarnitud kauba eest tasumine on vajadusel võimalik faktooring-lepingu alusel, milles pooled
lepivad kokku eraldi.

2.
2.1.
2.2.
2.3.

Kauba kvaliteet
Müüja garanteerib müüdava kauba vastavuse valmistajatehase sertifikaadile.
Kui Ostja avastab, et Kaup ei vasta arvel märgitud kogusele, teavitab ta sellest koheselt Müüjat.
Kauba kvaliteedi ja/või koguste osas pretensiooni esitamise tähtaeg on 5 (viis) kalendripäeva
peale Kauba üleandmis-vastuvõtmisdokumentidele allkirjastamist. Peale tähtaja möödumist
esitatud pretensioon läbivaatamisele ei kuulu.

3.
3.1.

Lepingu täitmise tingimused
Kaup antakse Ostjale või Ostja poolselt volitatud töötajale üle arve alusel, millele osapooled alla
kirjutavad. Kauba üleandmine-vastuvõtmine loetakse toimunuks momendist, mil osapoolte
esindajad saatelehele või arvele alla kirjutavad.
Müüja kohustub Kauba Ostjale üle andma vastavalt Ostja poolt esitatud tellimusele ja vastavalt
Poolte vahel kokkulepitud tarnetingimustele ja hinnapakkumisele.
Poolte kokkuleppel võib Müüja Kauba transportida Ostja lattu.
Vastutus kauba säilimise (s.h. juhusliku hävimise riski ja halvenemise ohu) eest läheb Müüjalt
Ostjale üle kauba üleandmise momendil.
Omandiõigus Kaubale läheb Müüjalt Ostjale üle, kui Ostja on Kauba eest täielikult Müüjale
tasunud.
Müüja kohustub kinni pidama ja täitma ka lepinguväliselt tehtud hinnapakkumistest ja muudest
tingimustest, mis on ära näidatud Ostjale saadetud kirjalikes pakkumistes.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4.
4.1.
4.2.

Vaidluste lahendamine
Vaidlused ja lahkarvamused, mis tulenevad käesoleva lepingu täitmisest, püüavad pooled
lahendada läbirääkimiste teel. Kui see ei õnnestu, kuuluvad need lahendamisele Pärnu
Maakohtus vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.
Vääramatu jõud. Pooled ei vastuta käesoleva Lepingu mittetäitmisega või mittekohase
täitmisega tekitatud kahju eest, kui Lepingu mittetäitmise või mittekohane täitmise on põhjustanud
tulekahju, tormituul, üleujutus, maavärin või muu loodusõnnetus, sõda ja sõjalised operatsioonid,
või muud asjolud, mida Lepingu Pool ei võinud ette näha ega mõistliku jõupingutusega ära hoida
(edaspidi “Vääramatu jõud”).

Müüja allkiri:

Ostja allkiri:

4.3.
4.4.
4.5.

5.
5.1.
5.2.

5.3.

6.
6.1.

Vääramatu jõu asjaolude tekkimisest ja kohustuste täitmise võimatusest tuleb teisele Poolele
teatada hiljemalt 5 (viie) kalendripäeva jooksul, olulise põhjuseta mitteteatamine kaotab Pool
õiguse tugineda Vääramatu jõu asjaoludele kohustuse rikkumisel või mittekohasel täitmisel.
Kui Vääramatu jõud takistab Lepingujärgsete kohustuste õigeaegset täitmist, siis vastava
kohustuse täitmise aeg pikeneb perioodi võrra, millal kohustuste täitmine oli takistatud Vääramatu
jõu tõttu.
Vääramatu jõu esinemine ei vabasta Pooli kohustustest võtta tarvitusele kõik võimalikud abinõud
käesoleva Lepingu mittetäitmisega või mittekohase täitmisega tekkida võiva kahju ära hoidmiseks
või vähendamiseks.
Muud tingimused
Kõik käesolevas Lepingus tehtud muudatused ja täiendused kehtivad tingimusel, et need on
vormistatud kirjalikult ja Lepingu lisana ning Poolte volitatud esindajad on neile alla kirjutanud.
Pooltevahelised Lepinguga seotud teated peavad olema Lepinguga ettenähtud vormis, välja
arvatud juhtudel, kui sellised teated on informatsioonilise iseloomuga, mille edastamisel teisele
Poolele ei ole õiguslikke tagajärgi. Informatsioonilist teadet võib edastada telefoni, faksi, e-maili
jne teel.
Teade loetakse kätteantuks, kui teade on üle antud allkirja vastu või teade on saadetud
postiasutuse poolt tähitud kirjaga Poolte näidatud aadressil ja postitamisest on möödunud 5 (viis)
kalendripäeva.
Lepingu tähtaeg
Käesolev Leping on sõlmitud tähtajatult. Mõlemal Poolel on õigus käesolev Leping lõpetada
ennetähtaegselt, teatades teisele Osapoolele Lepingu lõpetamisest kirjalikult 1 (üks) kuu ette.

Käesolev Leping on koostatud kahes võrdse juriidilise jõuga eksemplaris, millest üks jääb Ostjale ja teine
Müüjale.

Müüja

Täidab Ostja

OÜ Flexoil

Ettevõte:

Savi 14 Pärnu 80010

Aadress:

Telefon: 447 7877

Telefon:
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Faks:
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