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ASi TALLINNA SADAM VEEVARUSTUSE, REOVEE JA SADEMEVEE ÄRAJUHTIMISE 
TEENUSE OSUTAMISE TÜÜPTINGIMUSED 

 
 
 
1. ÜLDSÄTTED JA MÕISTED  
 
1.1 Käesolevad veevarustuse, reovee ja sademevee ärajuhtimise teenuse osutamise 

tüüptingimused (edaspidi: tüüptingimused) määravad kindlaks teenuse osutamise 
lepingu (edaspidi: leping) üldised tingimused. Lepingu kohaselt kohustub AS Tallinna 
Sadam (edaspidi: müüja) müüma tema võrkudega liitunud ostjale veevarustuse ja 
reovee ning sademevee kanaliseerimise teenust ning ostja kohustub maksma müüjale 
nimetatud teenuste osutamise eest hinnakirjapõhist tasu (millele lisanduvad reovee 
ülereostuse puhastamise tasu ja/või sademevee saastetasu ja/või muud õigusaktidega 
ettenähtud tasud). Tüüptingimused on lepingu lahutamatuks lisaks.  
 

1.2 Lepingus määratakse kindlaks liitumispunktide asukohad ja mõõdusõlme paigaldatud 
vee(reovee)arvestid (edaspidi: arvestid), nende algnäidud ja rakendatavad tariifid, 
arveldamise kord ja lepingupoolte andmed. Leping vormistatakse kirjalikus vormis.  

 
1.3 Kui lepingu (sh tüüptingimuste) mõni säte on täielikult või osaliselt vastuolus õigusaktiga 

kehtestatud nõudega ja on seetõttu tühine või tunnistatud kehtetuks või kui lepingu 
sätted ei ole õigusakti kohaselt lepingu osaks, ei mõjuta see lepingu kehtivust ning 
pooled kohustuvad täitma lepingut osas, milles see ei ole tühine või kehtetuks 
tunnistatud. Müüja on kohustatud sellisel juhul asendama mõistliku aja jooksul tühiseks 
või kehtetuks tunnistatud sätted niisuguste sätetega, mis on kehtivad ja loovad poolte 
jaoks võimalikult sarnase õiguste ja kohustuste tasakaalu võrreldes õiguste ja 
kohustuste tasakaaluga, mis eksisteeris poolte vahel vastavalt eespool nimetatud 
tühistele või kehtetuks tunnistatud sätetele.  

 
1.4 Kui lepingu mõni säte on täielikult või osaliselt vastuolus tüüptingimuste mõne sättega 

või kui lepingus ja tüüptingimustes on sama küsimust reguleeritud erinevalt, ei mõjuta 
see ei lepingu ega tüüptingimuste kehtivust. Niisuguse vastuolu korral või erineva 
reguleerimise korral kohaldatakse pooltevahelistes suhetes vastuolulist või sama 
küsimust lepingu mingist sättest erinevalt reguleerivat tüüptingimuste sätet võimaluse 
korral selle sätte suhtes täiendavalt või täpsustavalt. Kui niisugune kohaldamine on 
võimatu või kui sätted on otseses vastuolus, kohaldatakse pooltevahelistes suhetes 
üksnes lepingu vastavat sätet.  

 
1.5 Tüüptingimustes ja lepingus kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:  
 
1.5.1 Arvestusperiood - teenuse osutamise periood, mille kohta esitatakse müüja poolt 

ostjale arve. Arvestusperioodiks on üldjuhul kalendrikuu. Arvestusperioodi täpse 
alguse ja lõpu kuupäevaks on arvesti näidu lugemise kuupäev, mis määratakse 
lepingus. 
 

1.5.2 Kanaliseerimine – reovee ja sademevee kogumine ja ärajuhtimine 
kanalisatsioonirajatiste kaudu. 
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1.5.3 Kanalisatsioonikaev – reovee või sademevee kanalisatsioonirajatiste hulka kuuluv 
maapinnani ulatuva luugiga kaev kanalisatsioonirajatiste seisukorra jälgimiseks, 
torustike ja liivapüüdurite puhastamiseks, pindmise äravoolu vastuvõtuks, 
kanalisatsioonirajatistesse sissepääsuks või liitmike teostamiseks. Maapinnale ulatuv 
kanalisatsioonikaevu luuk kuulub kanalisatsioonirajatiste hulka.  

 
1.5.4 Liitumispunkt - ostja torustiku ühenduskoht müüja vee-, kanalisatsioonivõrgu või 

sademevee kanalisatsiooniga. Liitumispunkt määratakse reeglina kindlaks kas 
liitumislepingu, piiritlusakti, senikehtinud lepingu või muude kokkulepetega. 
Kokkuleppe puudumisel määratakse liitumispunkt kindlaks ostja torustikul, mis 
külgneb vahetult müüja siibri või kaevuga.  
 

1.5.5 Liitumistasu – Ostja poolt müüjale liitumislepingu alusel makstav tasu, mis mis 
võrdub liitumispunkti väljaehitamiseks müüja poolt tehtavate kulutustega.   
 

1.5.6 Maksetähtpäev - kuupäev, milliseks ajaks peab makse olema laekunud müüja 
pangakontole.  
 

1.5.7 Mõõdusõlm – vee või reovee mõõtmiseks ettenähtud arvestist ja arvesti juurde 
kuuluvast armatuurist koosnev tehniline sõlm.  
 

1.5.8 Ostja - isik, kes ostab või on avaldanud soovi osta müüjalt veevarustuse ja/või 
kanaliseerimise teenust.  
 

1.5.9 Reostus – vee omadusi halvendav saasteainete, organismide, soojuse jm sisaldus 
vees.  

 
1.5.10 Reovesi – üle kahjutuspiiri rikutud ja enne suublasse juhtimist puhastamist vajav 

vesi.  
 

1.5.11 Sademevesi - sademetena langenud ning ehitiste, sealhulgas kraavide kaudu 
kogutav ja ärajuhitav vesi.  
 

1.5.12 Sademevee kanalisatsioon – ehitiste, sealhulgas kraavide ja (puhastus)seadmete 
süsteem sademevee ärajuhtimiseks veekogusse  või vee-ettevõtja sademevee 
kanalisatsiooni.  
 

1.5.13 Sademevee saastetasu – Keskkonnaameti poolt väljastatava arve alusel tasumisele 
kuuluv keskkonnatasu konkreetses piirkonnas sademeveega saasteainete juhtimisel 
veekogusse, juhul kui sademevee keskmised reostusnäitajad ületavad lubatud 
piirväärtusi.  
 

1.5.14 Tariif - müüja poolt kehtestatud tasu suurus, mida ostja peab tasuma müüjale 
osutatavate teenuste  eest.  
 

1.5.15 Viivis - viivitusintress lepingus ettenähtud makse maksetähtpäevaks mittetasumise 
eest. Viivist arvestatakse maksetähtpäevale järgnevast päevast laekumata makse 
summalt kuni makse laekumise päevani.  
 

1.5.16 Ülereostustasu – müüjale ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniteenust osutava vee-
ettevõtja poolt kehtestatud tasu, juhul kui reoainete ja ohtlike ainete 
kontsentratsioon ületab teenust osutava vee-ettevõtja poolt määratud reovee 
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reostusgrupile vastava piirkontsentratsiooni ja see põhjustab lisakulutusi 
puhastusprotsessis. 
 
 

 
2. POOLTE KOHUSTUSED  
 
2.1 Müüja kohustub:  
2.1.1 varustama ostja liitumispunkti veega;  

 
2.1.2 vastu võtma ostjalt reovee liitumispunktis ja selle kanaliseerima; 

 
2.1.3 vastu võtma liitumispunktis ostja kasutuses olevalt territooriumilt  kokku kogutud ja 

ostja poolt puhastatud sademevee; 
 

2.1.4 hooldama vee-, reovee- ja sademeveevõrku kuni liitumispunktini;  
 
2.1.5 teavitama ostjat plaanilistest veega varustamise ja reovee vastuvõtmise 

katkestustest lepingus sätestatud korras;  
 
2.1.6 vajadusel selgitama ostjale tüüptingimuste ja lepingu sisu ning neist tulenevaid 

poolte kohustusi ja õigusi.  
 
2.2 Ostja kohustub:  
2.2.1 juhtima müüja omandis olevasse reovee kanalisatsiooni müüjale teenust osutava 

vee-ettevõtja poolt määratud reovee reostusnäitajate piirväärtust mitteületavat 
reovett. Reovee piirväärtusele vastava tulemuse saamiseks ehitab ostja vajadusel 
oma lokaalse tööstusliku puhastusseadme;  
 

2.2.2 juhtima müüja omandis olevasse sademevee kanalisatsiooni õigusaktides määratud 
saasteainete lubatud piirväärtusi mitteületavat sademevett ning tagama tema 
kasutuses olevalt territooriumilt  kõigi abinõudega sademevee reostuse vähendamise 
(sh territooriumi, restkaevude ja -rennide regulaarne kuivpuhastus, kauba 
ladustamise vältimine restkaevudele ja –rennidele, juhusliku lokaalse õli- või muu 
reostuse tekkimisel selle kohene lokaliseerimine ja likvideerimine jms); 

  
2.2.3 mitte ladustama kaupu kanalisatsiooni ja veetrassi kaevudel; 

 
2.2.4 osutama reostuse tekkimise korral müüjale igakülgset abi reostuse põhjuste 

selgitamisel;  
 

2.2.5 kompenseerima müüjale ostja poolt tekitatud ülereostusega seotud kulud, sh 
ülereostustasu ja/või saastetasu sademevee saasteainete veekogusse juhtimise eest;  
 

2.2.6 tasuma müüjale veevarustuse, reovee ja sademevee ärajuhtimise teenuste 
osutamise eest vastavalt tüüptingimustele ja lepingule;  
 

2.2.7 tagama lepinguga seotud süsteemi osade ja seadmete (sh arvestite) säilimise ja 
lubama müüjale või lepingu täitmisega seotud muu isiku personalile töökohustuste 
täitmisel vaba ning tasuta juurdepääsu nimetatud seadmetele;  
 

2.2.8 teatama koheselt müüjale müüja seadme rikkest, kahjustusest, kaotsiminekust või 
hävimisest;  
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2.2.9 hüvitama müüjale ostja süül tekkinud müüja seadme kahjustuse kõrvaldamise kulud, 

samuti ostja süül kadunud või hävinud seadme, sh arvesti ja selle plommide 
taastamise kulud müüja poolt kantud tegelike kulutuste alusel;  
 

2.2.10 vastutama alates liitumispunktist veega varustamise torustiku korrasoleku ja vee 
omavolilise tarbimise eest;  
 

2.2.11 vastutama alates liitumispunktist reovee ja sademevee ärajuhtimise torustiku 
korrasoleku ja kanalisatsiooni omavolilise kasutamise eest;  
 

2.2.12 kooskõlastama eelnevalt müüjaga oma veevarustuse, reovee ning sademevee 
ärajuhtimise skeemi muutmise;  
 

2.2.13 fikseerima arvestite näidud ja teatama need müüjale lepingus kokkulepitud ajal ja 
viisil;  
 

2.2.14 teatama müüjale kirjalikult lepingu lõpetamise soovist, fikseerima ja teatama 
arvestite näidud ja tasuma müüjale lõpparve.  

 
 
3. POOLTE ÕIGUSED  
 
3.1 Müüjal on õigus: 
3.1.1 kontrollida ostja juures asuvate arvestite seisukorda ja plommide korrasolekut;  

 
3.1.2 katkestada ostja varustamine veega ja sulgeda reovee ning sademevee 

ärajuhtimine, kui ostja:  
 

3.1.2.1 ei ole tasunud maksetähtpäevaks lepinguga ettenähtud tasusid;  
3.1.2.2 on rikkunud plommitud arvestit või eemaldanud plomme;  
3.1.2.3 on fikseeritud muu omavolilise tarbimise juhtum;  
3.1.2.4 ei luba müüjal kontrollida ostja juures asuvate arvestite seisukorda ja 

plommide korrasolekut;  
3.1.2.5 on muul viisil oluliselt rikkunud tüüptingimustes või lepingus ettenähtud 

kohustusi.  
 
3.1.3 pärast teenuse osutamise katkestamist on müüjal õigus nõuda tasu veevarustuse, 

reovee ja sademevee kanaliseerimise torustiku avamise eest arvestusega üks 
liitumispunkt 1 500.00 (üks tuhat viissada) krooni suuruses summas. 
 

3.1.4 korraldada akrediteeritud laboratooriumi kaudu liitumispunktide kontrollkaevudest nii 
reovee kui sademevee reostustaseme proovide võtmist soovitavalt ostja volitatud 
isiku juuresolekul;  
 

3.1.5 nõuda osutatavate teenuste eest ettemaksu tasude korduval maksetähtpäevaks 
mittetasumisel ostja poolt; 
 

3.1.6 rakendada muid lepingus või õigusaktides sätestatud õiguskaitsevahendeid.  
 
3.2 Ostjal on õigus:  
3.2.1 tarbida liitumispunktist vett lepingus määratud tingimustel;  
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3.2.2 juhtida liitumispunktis reo- ja sademevett kanalisatsioonivõrku lepingus määratud 
tingimustel;  
 

3.2.3 saada infot rakendatavate tariifide, kasutatavate arvestite seisukorra, arvete 
esitamise ja tasumise ja muude lepingu ja tüüptingimustega määratud tingimuste 
kohta;  
 

3.2.4 kontrollida müüja osavõtul müüja arvestite seisukorda;  
 

3.2.5 rakendada muid lepingus või õigusaktides sätestatud õiguskaitsevahendeid.  
 
 
4. VEE, REOVEE JA SADEMEVEE KOGUSE ARVESTUS  
 
4.1 Vee koguse arvestus toimub arvestusperioodi arvesti näitude alusel. Laevadele antava 

vee kogus fikseeritakse arvesti näidu järgi ning arveldus laeva agenteeriva ettevõttega 
toimub iga üksiku tarne lõikes, va liinilaevad, mille arvestus toimub arvestusperioodi 
lõikes. 
 

4.2 Kanaliseeritava reovee hulk võrdsustatakse üldjuhul veevõrgust ostjale antud vee 
kogusega. Ostja soovil võib ta kooskõlastatult müüjaga paigaldada reoveearvesti omal 
kulul. Laevale antud vee koguse hulka ei arvestata reovett. 

 
4.3 Sademevee koguse arvutamise aluseks arvestusperioodil (kvartal) on EMHI (Eesti 

Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi Tallinn-Harku jaama) poolt mõõdetud keskmine 
sademete kogus.  

 
4.4 Arvesti ajutisel puudumisel või selle rikke korral, mis ei ole põhjustatud ostja tegevusest 

või tegevusetusest, arvestatakse tarbitud vee kogust eelmise arvestusperioodi keskmise 
tarbimise järgi (edaspidi: arvestuslik meetod). 

 
4.5 Ostja poolt põhjustatud arvesti rikke, kadumise, hävimise või selle plommide 

eemaldamise korral toimub arveldus teenuste eest arvestusliku meetodi alusel alates 
viimasest eeldatavast arvesti moonutamata näidu fikseerimisest.  

 
4.6 Arvesti(te) ülevaatust teostab müüja vastavalt vajadusele. Arvesti peab olema 

paigaldatud vastavalt tehnilistele standarditele ja müüja poolt plommitud. Arvesti 
perioodilise taatlemise ja sellest tingitud vahetamise teostab müüja.  

 
4.7 Arvestit ei tohi maha võtta, ümber paigaldada ega ümber ehitada müüja loata. Ostja 

võib temale kuuluvad seadmed demonteerida lepingu lõpetamisel või lõppemisel, arvesti 
demonteerib müüja. 

 
 

 
5. TEENUSTE HIND  
 
5.1 Ostja tasub müüjale veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste osutamise eest 

müüja poolt kehtestatud tariifide alusel. Lepingu jõustumise päeval kehtivad tariifid 
fikseeritakse lepingus. 

 
5.2 Müüjal on õigus tariife ühepoolselt muuta teatades tariifide muutumisest ostjale ette 

vähemalt 14 päeva.  
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5.3 Uute tariifidega mittenõustumisel on ostjal õigus leping üles öelda (lõpetada) enne 

uute tariifide kehtimise algust, teatades sellest müüjale kirjalikult ette vähemalt 7 
päeva.  
 

5.4 Kambriumi-vendi põhjaveekihi joogivee kvaliteediga vee kasutamisel tehnoloogiliseks 
otstarbeks, va toiduainete valmistamiseks, lisandub vee tariifile vee erikasutusõiguse 
tasu. 

 
 
6. TEENUSTE EEST TASUMISE KORD  
 
6.1 Ostja kohustub tasuma müüjale kõik tasud veevarustuse ning reovee ja sademevee 

ärajuhtimise teenuste osutamise eest, samuti muud lepingust tulenevad tasud 
lepingus määratud tähtajaks. 

 
6.2 Sademevee saastetasu nõude tekkimisel kohustub ostja kompenseerima müüjale 

ostja kasutuses oleval territooriumil tekkinud reostuse tõttu määratud saastetasu.  
 

6.3 Kui reostuse tekitajat ei ole võimalik ühise kontrollkaevuga valgala tõttu kindlaks 
määrata, maksavad saastetasu kõik ostjad, kelle kasutuses olevalt territooriumilt 
sademevesi on kogutud, proportsionaalselt nende kasutuses oleva territooriumi 
suurusega, millelt sademevett kogutakse. 
 

6.4 Juhul, kui õigusaktidest tulenevalt peab Müüja maksma saastetasu ühes väljalasus 
ületatud reostusnäitajate tõttu ka teistes vee erikasutusloa järgselt talle kuuluvates 
väljalaskudes(mille osas eraldi saastetasu maksmise kohustust ei oleks tekkinud), 
maksab kogu saastetasu reostuse tekitaja, kelle valduses olevalt valgalalt pärinevast 
reostusest tulenevalt saastetasu nõue tekkis. 
 

6.5 Kui reostuse tekitajat ei ole võimalik ühise kontrollkaevuga valgala tõttu kindlaks 
määrata punktis 6.4 nimetatud juhul, maksavad saastetasu kõik ostjad, kelle 
kasutuses olevalt valgalat kogutud sadmevee reostusnäitajate ületamise tõttu tekib 
müüjal saastetasu maksmise kohustus ka teistes müüjale kuuluvates väljalaskudes, 
proportsionaalselt ostja kasutuses oleva territooriumi suurusega, millelt sademevett 
kogutakse. 
 

6.6 Reovee ülereostuse nõude tekkimisel peab ostja kompenseerima müüjale vastavalt 
kuu veetarbimisele arvesti järgi ülereostuse puhastamise tasu maksmise sellel kuul 
kui reostus tekkis ja kahe järgneva kuu eest. 
 

6.7 Juhul, kui ostja põhjustab reostuse kogu müüja poolt vee-ettevõttele 
kanaliseeritavas reovees, peab ostja kompenseerima müüjale kogu vee-ettevõtja 
poolt esitatava nõude sellel kuul kui reostus tekkis ja veel järgneva kahe kuu eest.  
 

6.8 Kui reostuse tekitajat ei ole võimalik ühise kontrollkaevu tõttu kindlaks määrata, 
maksavad ülereostuse puhastamise tasu kõik ostjad, kelle reovesi juhitakse läbi 
nimetatud kontrollkaevu vastavalt reostuse tekkimise kuu veetarbimisele arvesti 
näidu alusel ja lisaks järgneva kahe kuu eest. 
 

6.9 Ostjal on õigus omal kulul taotleda müüjalt kordusanalüüside võtmist punktis 6.8 
nimetatud reostuse tekkimise kuule järgnevate kuude eest makstava ülereostuse 
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puhastamise tasu maksmise vältimiseks. Kui kordusanalüüside tulemusel ülereostust 
ei fikseerita, tuleb ostjal kompenseerida ühe kuu ülereostustasu. 
 

6.10 Juhul, kui ostja ei ole kätte saanud müüja poolt saadetud arvet hiljemalt teenuste 
osutamise kalendrikuule järgneva kalendrikuu 10-ndaks kuupäevaks, on ostjal 
kohustus nõuda müüjalt saamata jäänud arve dublikaadi väljastamist. Arve 
mitteõigeaegne kättesaamine ei vabasta ostjat arve maksetähtpäevaks tasumise 
kohustusest.  
 

6.11 Maksetähtpäevaks laekumata makselt on müüjal õigus nõuda ostjalt lepingus 
ettenähtud viivist. 
 

6.12 Kui ostja ei nõustu osaliselt või täielikult müüja poolt saadetud arvega, kohustub ta 
sellest müüjale koheselt kirjalikult teatama, märkides ära mittenõustumise põhjused. 
Müüja on kohustatud hiljemalt 10 päeva jooksul, arvates ostja teatise kättesaamise 
päevast, kontrollima mittenõustumise põhjuseid ja teatama ostjale kirjalikult kontrolli 
tulemustest. Kontrollimise toimingu tõttu võib müüja määrata arve tasumiseks uue 
maksetähtaja. Juhul, kui arvega mittenõustumine oli ostja poolt põhjendamatu, 
tasub ostja müüjale arvel näidatud makse koos viivisega. 
 

6.13 Arvesti(te) näidu (näitude) mitteteatamisel, kui näidu esitamise kohustus on 
vastavalt lepingule ostjal, esitab müüja ostjale arve, võttes aluseks eelmise 
arvestusperioodi alg- ja lõppnäitude vahe alusel määratud vee koguse. 

 
 
7. POOLTE VASTUTUS  
 
7.1 Pooled vastutavad isiklikult ja täielikult kõikide lepingus ja asjassepuutuvates 

õigusaktides sätestatud poolte vastavate kohustuste rikkumiste eest. Pooled 
vastutavad kõikide isikute (oma töötajate ja teenistujate kui ka töövõtjate) eest, 
keda nad kasutavad oma kohustuste täitmiseks. 
 

7.2 Pooled ei vastuta oma kohustuse rikkumise eest, kui kohustuse rikkumine tulenes 
asjaolust, mida nad ei saanud objektiivselt ette näha, ära hoida või kontrollida.  
 

7.3 Müüja on kohustatud hüvitama ainult otsese kahju. Kahju hüvitamise avaldus kahju 
tekkimise põhjuse ja nõude sisuga tuleb esitada ühe nädala jooksul pärast arvatavat 
kahju tekkimist. Müüja menetleb kahju hüvitamise nõude mõistliku aja jooksul, 
tellides vajadusel täiendavaid ekspertiise ja ostja kohustub andma igakülgset teavet 
konkreetse sündmuse uurimiseks. Õigustatud kahjunõude hüvitab müüja 14 päeva 
jooksul pärast menetluse lõpetamist.  
 

7.4 Kui kahju tekkimise eest ei vastuta müüja ja kahju hüvitamise avaldust ei rahuldata, 
hüvitab ostja müüja poolt kahju hüvitamise nõude menetlemise käigus tekkinud 
kulud.  
 

7.5 Juhul, kui ostja veega varustamise ja/või reovee ärajuhtimise katkestamine toimus 
ostja süül ja sellest tulenes lepingu lõpetamine, ei lõpeta see müüja õigust nõuda 
ostjalt kõigi lepingust tulenevate kohustuste täitmist ja ostja kohustust täita need 
kohustused arvelduste lõpetamiseni.  
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8. TEAVITAMINE  
 
8.1 Lepinguga seoses olevad teated esitatakse lepingus toodud või teisele poolele 

teatatud kontaktaadressil, faksinumbril või e-posti aadressil kirjalikult.  
 
8.2 Informatsioonilise iseloomuga teated, millel puuduvad õiguslikud tagajärjed, võib 

pool edastada teisele poolele telefoni teel.  
 

8.3 Pooled kohustuvad teavitama teineteist viivitamatult kõigist asjaoludest, mis 
takistavad lepingu täitmist ükskõik kumma poole poolt.  
 

8.4 Pooled kohustuvad teavitama teineteist lepingus sätestatud kontaktandmete 
muutumisest 14 päeva jooksul arvates nimetatud muudatuste asetleidmisest.  

 
 
9. LEPINGU MUUTMINE JA LÕPPEMINE  
 
9.1 Müüjal on õigus ühepoolselt muuta lepingu tüüptingimusi, kusjuures muudatused 

peavad olema avalikustatud müüja kodulehel aadressil 
http://www.ts.ee/?k=1&p1=6&p2=175&t=sadama+eeskirjad; 
 

9.2 Müüja avaldab muudetud tüüptingimused vähemalt 14 päeva enne muudatuste 
jõustumist. Ostja kohustub muudetud tüüptingimustest lähtuma alates nende 
jõustumisest.  
 

9.3 Tüüptingimuste muutmisega mittenõustumisel on ostjal õigus leping üles öelda 
(lõpetada) enne vastavate muudatuste jõustumist, teatades sellest müüjale 
kirjalikult ette vähemalt 7 päeva.  
 

9.4 Mistahes ajahetkel kehtivad tüüptingimused on lepingu, sealhulgas kõigi selle 
olemasolevate ja tulevaste lisade, osade ja täienduste lahutamatuks osaks, 
sõltumata tüüptingimuste vahetust lisamisest lepingule.  
 

9.5 Pooled kinnitavad lepingu allakirjutamisega, et punktis 9.3 sätestatud lepingu 
ülesütlemise (lõpetamise) õiguse kasutamata jätmist ostja poolt punktis 9.3 
märgitud tähtaja jooksul loetakse ostja tahteavalduseks, millega ta kinnitab, et talle 
on antud piisav võimalus muudetud tüüptingimuste sisuga tutvumiseks, ta on 
muudatustest aru saanud, aktsepteerib muudatusi olemasolevate ja tulevaste lisade, 
osade, muudatuste ja täienduste lahutamatu osana ja kohustub järgima muudetud 
tüüptingimusi, sõltumata nende vahetust allkirjastamisest tema poolt.  
 

9.6 Leping lõpeb:  
9.6.1 tähtajalise lepingu korral lepingus sätestatud tähtaja möödumisel;  
9.6.2 poolte kirjalikul kokkuleppel;  
9.6.3 tähtajatu lepingu puhul ühe poole initsiatiivil, esitades teisele poolele kirjaliku 

avalduse vähemalt 14 päeva ette;  
9.6.4 muudel lepingus, tüüptingimustes või õigusaktides ettenähtud juhtudel.  
 
9.7 Lepingu lõppemisel mistahes põhjusel kohaldatakse ka pärast lepingu lõppemist neid 

lepingu sätteid, mis oma olemuse tõttu sätestavad poolte õigusi ja kohustusi pärast 
lepingu lõppemist. Samuti tuleb sõltumata lepingu lõppemisest täita kõik lõppemise 
hetkeks juba tekkinud kohustused, sealhulgas tasuda kõik sissenõutavaks muutunud 
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või lepingu kehtivuse ajal toimunud sündmuse tulemusena pärast lepingu lõppemist 
sissenõutavaks muutunud maksed.  

 


