
SNT-GROUP EESTI OÜ ÜLDISED 
MÜÜGI- JA TARNETINGIMUSED

SNT-GROUP EESTI Oü on need üldised 
tarnetingimused kinnitanud 9.1.2014. Edaspidi 
kasutatakse SNT-GROUP EESTI Oü kohta nimetust 
tarnija ja ostja kohta nimetust tellija.

1. Üldised tarnetingimused
Neid üldisi tarnetingimusi rakendatakse vastavalt tarnija
ja tellija vahel kirjalikult või muul viisil sõlmitud 
kokkulepetele. Tingimusi rakendatakse neis osades, 
mida ei ole osapoolte vahel sõlmitud kirjaliku lepinguga 
muudetud.

Tellija kohustub hoidma tarnija äritegevusega seotud 
teavet või materjali konfidentsiaalselt ega avaldama 
seda kolmandatele osapooltele ilma tarnija eelnevalt 
antud otsese kirjaliku nõusolekuta.

Need tarnetingimused puudutavad nii tarnija enda 
valmistatud tooteid ja tarneid kui ka tarnija poolt 
kolmandatelt osapooltelt tellitud ning tarnija poolt 
tellijale edasimüüdavaid tooteid ja tarneid.   

2. Tooteteave, tehnilised näitajad ja nende õiguslik 
siduvus
2.1. Kõiki tutvustavates brošüürides, internetis, kirjades 
ning hinnakirjades esitatud kaalu, sisaldust, mõõtmeid, 
hinda ja tehnilisi omadusi ning muid detaile puudutavaid
andmeid loetakse õiguslikult siduvaks vaid siis, kui 
nendele on lepingus eraldi viidatud.

3. Tellimuse kinnitamine ja leping
3.1. Tellija tellimus kiidetakse heaks tarnija 
äranägemisel. Tarnija võimalik heakskiit antakse 
tellimust kinnitades. Toodete müüki ja/või tarnet 
puudutav pakkumine, kohustus või leping on tarnija 
jaoks õiguslikult siduv alles siis, kui tarnija on saatnud 
tellijale vastava tellimuse kinnituse. Iga tarnija poolt 
heakskiidetud tellimus moodustab koos vastava 
tellimuse kinnituse ja nende tingimustega tarnija ning 
tellija vahel eraldi õiguslikult siduva lepingu. Kui lepingu 
dokumentides on vasturääkivusi, rakendatakse 
dokumente järgmises järjekorras:
1) need tingimused
2) tellimuse kinnitus
3) tellimus.

4. Toodete omandi- ja kasutusõigus, üleandmine
4.1. Tarnija valmistatud või tema kulul hangitud tellitud 
toote valmistamiseks vajalik toode on tarnija omand, kui
lepingus või punktis 4.2. ei väideta teisiti.

4.2. Toote omandiõigus läheb üle tellijale, kui toote 
kohta esitatud arve on täielikult tasutud.

4.3. Tarnija ei ole kohustatud avaldama toote 
valmistamiseks vajalikku tehnilist teavet. Kõik toote 
valmistamise ja tootega seotud tööstusõigused 
kuuluvad tarnijale. 

4. 4. Valmistamise ajal hoolitseb toote ladustamise ja 
kindlustamise eest tarnija omal kulul. 

4.5. Tellimuse või selle osa tühistamise korral on tellija 
tühistamise põhjusest olenemata kohustatud toote 
hinna tasuma. Kui tellimus 
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lõpetatakse enneaegselt või toote tellitud kogused 
jäävad ennustatust väiksemaks, peab tellija tasuma 
tarnija lattu jäänud, spetsiaalselt ostja tarbeks 
valmistatud materjalid ja toorained nende ostuhinnas.

4.6. Transport tarnija ja tellija vahel toimub
tellija riisikol ja kulul.

5. Tarneklausel ja tarneaeg. Tellijast johtuv 
hilinemine.
5.1. Kui ei ole kokku lepitud teisiti, on tarneklausel 
INCOTERMS 2010 järgi EXW ehk tellija käsutusse 
andmine oma territooriumil. Tarnija võib eraldi kokku 
leppida tellija kulul ja riisikol toimuva transpordi 
korraldamises. 

5.2. Tarneaeg lepitakse kokku eraldi. Kokkulepitud 
tarneaega võib muuta vaid ühise lepinguga.

5.3. Kui on oht, et tarne võib tellijast johtuval
põhjusel hilineda, ei tohi tellija tarne vastuvõtmisest 
keelduda. Tellijast johtuvaks hilinemiseks peetakse ka 
tarne katkestamist edaspidi käsitletavas punktis 10 
mainitud põhjusel.

6. Maksetingimused
6.1. Arve väljastatakse tarnepäeval või sellele järgneval
tööpäeval. Tarnepäevaks loetakse päeva, kui toode on 
vastavalt tarneklauslile valmis, et tellija saaks sellele 
järele tulla, või see on eraldi kokku lepitud viisil üle 
antud.

6.2. Maksetingimus on märgitud lepingus. Kui 
maksetingimus ei ole eraldi kokku lepitud, tuleb arve 
tasuda nädala jooksul tarnepäevast. Maksetähtaja 
ületanud arvetele arvestatakse juurde kehtivale 
intressiseadusele vastav intress, mis arvestatakse 
alates maksetähtajast

6.3. Kui ei ole kokku lepitud teisiti, peab tellija arve 
tasuma reklamatsioonist hoolimata.

7. Tarnekogus ja kvaliteet – reklamatsioon
7.1. Tellijal on kohustus tarnet viivitamatult kontrollida. 
Tarne kogust ja kvaliteeti puudutav reklamatsioon tuleb 
esitada kirjalikult 14 päeva jooksul kauba 
vastuvõtmisest. Reklamatsiooni põhjus tuleb 
täpsustada

7.2. Kui tarnitakse tellija trüki, logo või muude 
tellijaomaste märkidega tooteid, võib tarnekogus olla 
kokkulepitust kuni 10 protsenti väiksem või suurem, 
ilma et tarne loetaks lepingut mittejärgivaks. Arvet 
muudetakse nii, et see vastab tegelikule tarnekogusele.

8. Vääramatu jõud (force majeure)
8.1. Vääramatuks jõuks peetakse asjaolusid, mis 
tekivad pärast lepingu jõustumist ja takistavad või 
mõjutavad oluliselt selle täitmist; töökonflikt, tulekahju, 
sõda, mobilisatsioon või teine samas suurusjärgus 
ootamatu sõjaväkke kutsumine, sundvõõrandamine, 
konfiskeerimine, valuutapiirangud, mäss ja 
korrarikkumised, liiklusvahendite nappus, üldine 
kaubanappus, suuremate toorikute või tööriistade 
kõlbmatuks muutumine, toiteenergia piirangud ning 
allhankija tarnetes toimunud vead või hilinemised selles
punktis eespool nimetatud põhjustel või 



muu oma mõju poolest niisama tähtis ja ebatavaline 
osapoolest sõltumatu põhjus.

9. Hinna muutmine
9.1 Kui tarne kulud seoses tooraine, valuutakursside, 
tollimaksude, maksude, ametnike määratud maksude 
või muude tarnijast sõltumatute teguritega muutuvad 
viisil, mida toote hinda määrates ei olnud võimalik 
arvesse võtta, võib tarnija kulutuste lisandudes tarne 
hinda vastavalt muuta.

10. Tehingu tühistamine, tarnete katkestamine, 
hüvitamiskohustus
10.1. Kui ükskõik kumb osapool rikub oluliselt lepingu 
nõudeid, võib teine osapool sellest kirjalikult teatades 
tühistada tarne kas tervikuna või osaliselt ja ühtlasi 
nõuda lepingu rikkumisest johtuva kahju hüvitamist 
kõige enam tarne tühistatud osa hinnale vastavas 
summas.

10.2. Kui tellija rikub maksutingimuse nõudeid, on 
tarnijal õigus tarned ajutiselt katkestada ja nõuda ka 
nende saadaolevate summade kohest tasumist, mille 
maksetähtaeg ei ole veel saabunud.

11. Defektsed tarned ja tarnija kahjude hüvitamise 
kohustus
11.1. Kui tarnele on lepingus määratud teatavad 
materjali omadused, mille puudumine takistab tellijal 
kasutamast toodet eesmärgipärasel viisil, või kui tootel 
on tarnehetkel tarnija süüks peetav peidetud defekt või 
puudus, täidab tarnija oma kohustuse, tarnides algsel 
tarneaadressil tasuta parandatud või uue vastava toote.

11.2. Tellija peab tagastama defektiga tooted vastavalt 
tarnija juhistele. Tagastamine toimub tarnija riisikol ja 
kulul.

11.3. Tarnija vastutab vaid nende defektide eest, mis on
tekkinud lepingus ettenähtud töötingimustes ja toote 
õige kasutamise korral. Tarnija ei vastuta defektide 
eest, mis johtuvad tellija määratud struktuurist või 
materjalist, tellija sooritatud puudulikust hooldusest, 
valest paigaldamisest või remondist või ilma tarnija 
kirjaliku loata tehtud muudatusest või toote normaalsest
kulumisest või halvenemisest.

11.4. Tarnija ei hüvita tellijale kulusid, mis on seotud 
defektsete toodete või esemete kõlbmatuks muutumise 
või sorteerimisega.

11.5. Tellija on kohustatud toodet vastu võttes seda 
hoolikalt kontrollima. Kui tellija ei täida seda kohustust, 
kaotab ta õiguse viidata toote võimalikule defektile. 
Hüvitusnõue tuleb esitada kirjalikult. See peab jõudma 
tarnijani hiljemalt 30 päeva möödumisel tarnepäevast. 
Kui tingimuste põhjal on selge, et defekti poolt tellijale 
tekitatud kahju ei ole olnud võimalik eespool nimetatud 
ajavahemiku jooksul hinnata, võib tarnija oma 
äranägemisel arvestada ka hiljem saabuvaid 
hüvitusnõudeid. Tarnitud toote garantiiaeg on kõigil 
juhtudel kuus kuud toote tarnepäevast. 
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11.6. Tarnija kohustus hüvitada tellijale defektse, 
hilinenud või kohale toimetamata jäänud tarne 
põhjustatud vahetu kahju piirdub 

kõigil juhtudel maksimaalselt defektse, hilinenud või 
kohale toimetamata jäänud toote või tarnepartii 
müügihinna määraga. Tarnija ei vastuta üheski 
olukorras tellijale võimalikult põhjustatud kaudse kahju 
eest. 

11.7. Lisaks eespool mainitule ei ole tarnija kohustatud
hüvitama mingit muud tellijal või kolmandal osapoolel 
tekkinud kulu, kahju või kahjumit.

12. Tootevastutus
12.1 Tarnija vastutus toote poolt inimesele või
eraomandile põhjustatud kahju eest on
kooskõlas kehtiva tootevastutuse seadusega. 
Osapooled peavad hoolitsema tootevastutuse 
kinnitamise eest.

13. Väiketellimuste lisatasu
Alla € 5.- tellimustele (ilma käibemaksuta), lisame 
väiketellimuse lisatasu € 5.-

14. Erimeelsuste lahendamine
13.1 Lepingu kohta tekkinud erimeelsused püütakse 
lahendada eelkõige osapoolte vaheliste läbirääkimiste 
teel. Kui läbirääkimised ei vii rahuldava lahenduseni, 
lahendab lepingust ja sellega seotud asjaoludest 
tekkinud erimeelsused tarnija asukoha kohus.

Tampere, 9.1.2014
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