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Üldsätted
Käesolevad AS Tallinna Sadam (endine TS Energia OÜ, edaspidi müüja või pool) elektrilepingu
tüüptingimused (edaspidi: tüüptingimused) reguleerivad müüja poolt äritarbijale (edaspidi tarbija,
ostja või pool) kogu vajaliku elektrienergia müümist.
Elektrienergia müügi lepingu (edaspidi elektrileping) sõlmimise ja täitmise eelduseks on tarbija
õigus kasutada liitumispunktis ja mõõtepunktis võrguettevõttega sõlmitud kehtiva võrgulepingu
alusel võrguteenuseid.
Tüüptingimused ei reguleeri tarbijale võrguteenuste osutamist. Võrguleping tuleb tarbijal sõlmida
võrguettevõttega eraldi. Kui tarbija mõõtepunkt asub müüjale määratud jaotusvõrguettevõtte
teeninduspiirkonnas, on tarbijale võrguteenuseid osutavaks võrguettevõtteks AS Tallinna Sadam.
Kui tarbija mõõtepunkt asub väljaspool AS Tallinna Sadam jaotusvõrgu teeninduspiirkonda, on
tarbijale võrguteenuseid osutavaks jaotusvõrguettevõtteks see jaotusvõrguettevõte, kelle
teeninduspiirkonnas mõõtepunkt asub.
Elektrilepingu sõlmimisega kinnitab tarbija, et ta on käesolevate tüüptingimustega tutvunud ja
neist aru saanud. Müüja annab tarbija soovi korral tüüptingimuste ja elektrienergia hinnakirja
kohta selgitusi.
Mõisted
Elektrilepingus, tüüptingimustes ja elektrienergia hinnakirjas kasutatakse mõisteid
elektrituruseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides toodud tähenduses, välja arvatud
juhul, kui tüüptingimustest ei tulene teisiti.
Allolevaid mõisteid kasutatakse järgmises tähenduses:
2.2.1 avatud tarne – tarbijale kogu vajaliku elektrienergia müük;
2.2.2 avatud tarnija – isik, kes müüb tarbijale mõõtepunktis kogu vajaliku elektrienergia ja
kannab mõõtepunkti osas õigusaktides sätestatud bilansivastutust;
2.2.3 avatud tarne katkemine – olukord, kus ükski isik tarbijale elektrienergiat ei müü;
2.2.4 avatud tarnija vahetamine – õigusaktis toodud korras toimuv protsess, mille
tulemusena vahetub mõõtepunktis tarbijale elektrienergiat müüv avatud tarnija;
2.2.5 eeldatav tarbimiskogus – elektrienergia kogus, mida tarbija mõõtepunktis eeldatavasti
tarbib või tarbis. Eeldatav tarbimiskogus määratakse kindlaks kas samas mõõtepunktis
eelmisel vastaval perioodil tarbitud tarbimiskogusest lähtuvalt, või kui see ei ole
võimalik, siis sarnase mõõtepunkti vastava perioodi tarbimiskogusest lähtuvalt;
2.2.6 EIC-kood – turuosalise või mõõtepunkti unikaalne identifikaator, mille alusel toimub
turuosalise või mõõtepunktiga seotud andmevahetus, sealhulgas avatud tarnija
vahetamiseks vajalik andmevahetus;
2.2.7 elektrienergia põhitariif – elektrienergia hind (mõõtühik senti/kWh);
2.2.8 elektrienergia päevatariif – elektrienergia hind esmaspäevast reedeni vööndiajal kell
7.00–23.00, suveajal kell 8.00–24.00 (mõõtühik senti/kWh);
2.2.9 elektrienergia öötariif – elektrienergia hind esmaspäevast reedeni vööndiajal kell
23.00–7.00, suveajal kell 24.00–8.00 ning laupäeval ja pühapäeval kogu ööpäeva
jooksul (mõõtühik senti/kWh);
2.2.10 elektrikatkestus – võrguettevõtte võrgus, tarbija liitumispunktis ja/või mõõtepunktis
ja/või elektripaigaldises elektrivarustuse osaline või täielik katkemine või katkestamine
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või võrguühenduse läbilaskevõime piiramine, millega võib kaasneda ka võrguühenduse
katkemine või katkestamine;
hinnapakett – müüja elektrienergia hinnakirjas kirjeldatud elektrienergia hinna ja
muude müügitingimuste pakett, millega tarbija saab müüjalt elektrienergiat osta ja mis
reeglina lepitakse poolte vahel kokku elektrilepingus;
mõõtepunkt – EIC-koodi alusel identifitseeritud ja elektrilepingus kokku lepitud koht,
kus mõõdetakse või määratakse tarbijale müüdud elektrienergia kogused;
võrguettevõte – elektriettevõte, kellega sõlmitud kehtiva võrgulepingu alusel võib
tarbija kasutada liitumispunktis ja mõõtepunktis võrguteenuseid. Võrguettevõte osutab
õigusaktis ja tüüptingimustes sätestatud juhul ja korras tarbijale üldteenust või avatud
tarne ahela katkemisel avatud tarnet;
lepingu marginaal – müüjapoolne börsilt ostuga seotud kulud.

Elektrienergia müük
Pooled lepivad elektrilepingus kokku, millises mõõtepunktis, millise perioodi jooksul ja millise
müüja elektrienergia hinnakirjas märgitud hinnapaketiga müüb müüja tarbijale kogu vajamineva
elektrienergia.
Müüja on elektrilepingus kokku lepitud mõõtepunktis tarbijale elektrilepingu täitmise ajal ainus
avatud tarnija.
Mõõtepunktis müüdud elektrienergia kogused mõõdab ja/või määrab õigusakti, võrgulepingu ja
võrgulepingu tüüptingimuste (edaspidi võrguleping ja võrgulepingu tüüptingimused, ühiselt
nimetatud võrguleping) alusel võrguettevõte, kelle teeninduspiirkonnas tarbija mõõtepunkt asub.
Kui müüja ei saa võrguettevõttelt või Andmelaost mistahes põhjusel tarbija mõõtepunkti kohta
eelmise kalendrikuu tarbimisandmeid hiljemalt jooksva kuu 7. kuupäevaks, esitab müüja tarbijale
eelmisel kuul müüdud elektrienergia kohta eeldatava tarbimiskoguse prognoosarve, mida müüja
Andmelaost või võrguettevõttelt tarbimisandmete saamisel vajadusel korrigeerib järgmise kuu
arvega.
Elektrienergia hind, koguste arvestus ja arvete esitamine
Tarbijale arve koostamise aluseks on hinnapakett ja tarbija mõõtepunktis tarbitud ning
võrguettevõtte poolt mõõdetud ja/või määratud elektrienergia kogus, sealhulgas võrgulepingus
sätestatud juhtudel arvutuslikult määratud elektrienergia kaod ja/või prognoositud elektrienergia
kogused.
Kui peale arve esitamist võrguettevõte korrigeerib arve koostamise aluseks olnud tarbija
mõõtepunktis mõõdetud ja/või määratud elektrienergia koguseid, on pooltel õigus vastavalt
korrigeerida ka tarbijale müüdud elektrienergia kogust ja maksumust, kuid mitte üle 3 (kolme)
aasta tagasiulatuvalt võrguettevõtte korrektsiooni aset leidmisest.
Müüjal on õigus tähtajatu Lepingu marginaali muuta, teatades sellest ostjale ette vähemalt 30
päeva.
Arveldusperiood on 1 (üks) kalendrikuu, kui pooled ei ole elektrilepingus kokku leppinud teisiti.
Müüjal on õigus lükata arve esitamine tarbijale edasi seni, kuni arve summa on väiksem müüja
veebilehel avaldatud minimaalsest arve summast.
Arve väljastatakse tarbijale kas paberkandjal või elektrooniliselt.
Kui ostja ei ole saanud müüjalt arvet lepinguga sätestatud tingimustel ja tähtpäevaks, arvestades
selle saatmiseks mõistlikult kuluvat aega, peab ta sellest müüjat kohe teavitama.
Kui müüja ei ole saanud ostjalt jooksva kuu 20. kuupäevaks teadet, et viimane pole arvet eelmise
arveldusperioodi eest saanud, on Pooled kokku leppinud, et loetakse, et ostja on arve õigel ajal
kätte saanud ning tal ei ole arvel esitatud andmete osas pretensioone.
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Arve tuleb tasuda hiljemalt arvel märgitud maksetähtpäevaks. Tasu loetakse makstuks päeval,
millal see laekub müüjale.
4.10 Laekunud summast loetakse esmalt kaetuks kõrvalkohustused (sh viivised, intressid, leppetrahvid)
ja seejärel põhikohustus. Varem sissenõutavaks muutunud põhikohustus kustutatakse enne hiljem
sissenõutavaks muutunud põhikohustust.
4.11 Kui tarbija ei tasu arvet maksetähtpäevaks, on müüjal õigus tarbijalt küsida kõigi arvel märgitud
tasude täieliku laekumiseni viivist tasumata summalt 0,15% päevas. Viivist hakatakse arvestama
maksetähtpäevale järgnevast kolmandast päevast ja lõpetatakse arvel märgitud tasude täieliku
laekumise päeval.
4.12 Müüjal on õigus tarbijalt küsida ilma intressi maksmise kohustuseta ettemaksu, mille suurus ei või
ületada viimase 12 (kaheteistkümne) kuu elektrienergia tarbimise alusel määratud 2 (kahe)
arveldusperioodi tasu, kui:
4.12.1 tarbija on viimase 12 kuu jooksul osaliselt või täielikult jätnud vähemalt teistkordselt
elektrilepingu alusel esitatud arve tähtaegselt tasumata; või
4.12.2 müüjal on põhjendatud kahtlus tarbija maksevõime osas.
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Vastutus kohustuste rikkumise eest
Pooled vastutavad Lepingus sätestatud kohustuste mittekohase täitmise või täitmata jätmise
(kohustuse rikkumine) eest, sealhulgas isikute tegevuse eest, keda nad kasutavad oma õiguste
teostamisel ja kohustuste täitmisel või kellel nad lubavad seda teha.
Pool ei vastuta oma Lepingust või õigusaktist tuleneva kohustuse rikkumise eest, kui Pool rikkus
kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida Pool ei saanud mõjutada ja
mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta Lepingu sõlmimise ajal selle
asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.
Pool hüvitab teisele Poolele Lepinguga sätestatud kohustuste rikkumisega põhjustatud otsese
varalise kahju. Saamata jäänud tulu hüvitamisele ei kuulu.
Ostja kannab kogu vastutust punktides 9.3 ja 9.4 sätestatud kohustuste täitmata jätmisest ostjale
ja/või kolmandatele isikutele tekkinud kahju eest.
Kui ostja on jätnud kohustuse täitmata, on müüjal õigus nõue loovutada ja/või anda see
sissenõudmiseks üle kolmandale isikule. Ostja on kohustatud hüvitama müüjale ja/või kolmandale
isikule nõude sissenõudmisega tekkinud kulud.
Elektrilepingu ja tüüptingimuste kehtivus
Elektrileping jõustub elektrilepingu sõlmimisega või elektrilepingus kokkulepitud ajal. Elektrileping
võib olla nii tähtajaline kui tähtajatu, milles lepitakse kokku elektrilepingus või mis tuleneb tarbija
valitud hinnapaketi tingimustest.
Kui elektrilepingu sõlmimisega kaasneb tarbija jaoks avatud tarnija vahetus, alustab müüja tarbijale
elektrilepingu alusel elektrienergia müüki õigusaktis sätestatud avatud tarnija vahetuse toimumise
kalendrikuu vahetusel kell 00.00.
Kehtivad tüüptingimused ja kehtiv elektrienergia hinnakiri, mis on avaldatud müüja kodulehel,
kohalduvad kõigile jõusolevatele ja sõlmitavatele elektrilepingutele, sõltumata sellest, kas need on
vahetult elektrilepingule lisatud või mitte.
Lepingu muutmine
Lepingut saab muuta Poolte kokkuleppel kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis
või muudel lepingus või seaduses ettenähtud alustel.
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Müüjal on õigus Tüüptingimusi ühepoolselt muuta või kehtestada uued Tüüptingimused juhul, kui
seda tingivad muudatused kehtivates õigusaktides või tavades, vastava valdkonna või kauba
sisulisest arengust, ostjatele kauba või teenuste kasutamiseks täiendavate või paremate
võimaluste loomisest või vajadusest täpsustada kauba müügi või teenuste osutamise või
kasutamisega seotud asjaolusid või äririske.
Tüüptingimuste muutmise või uute Tüüptingimuste kehtestamise kohta avaldab müüja vastava
teate oma veebilehel. Teade Tüüptingimustesse muudatuste tegemise kohta ja Tüüptingimuste
uus terviktekst või uued Tüüptingimused avaldatakse kodulehel vähemalt 30 päeva enne
Tüüptingimuste muudatuste või uute Tüüptingimuste jõustumist.
Kui ostja ei nõustu Tüüptingimuste muudatuste või uute Tüüptingimustega, siis on tal õigus Leping
üles öelda, teatades sellest müüjale 30 päeva jooksul arvates muudatuste või uute Tüüptingimuste
kehtima hakkamise kohta teate avaldamisest. Lepingu ülesütlemine ei vabasta ostjat kohustusest
täita Lepingust kuni selle ülesütlemiseni tekkinud kohustusi, kusjuures nende kohustuste täitmise
osas kohaldatakse ostja suhtes seniseid Tüüptingimusi.
Kui ostja Lepingut 30 päeva jooksul arvates Tüüptingimuste muudatuste või uute Tüüptingimuste
kehtima hakkamise kohta teate avaldamisest üles ei ütle, loetakse, et ta on vaikimisega avaldanud
tahet nõustuda muudetud Tüüptingimustega või uute Tüüptingimustega ja ei oma sellega seoses
müüja vastu pretensioone. Muudetud või uued Tüüptingimused saavad oma jõustumise päevast
Lepingu lahutamatuks osaks ning on pooltele täitmiseks kohustuslikud. Varem kehtinud
Tüüptingimuste sätete või Tüüptingimuste kehtivus loetakse lõppenuks.
Lepingu pikendamine ja lõppemine
Hiljemalt 1 kuu enne Lepingus sätestatud Lepingu kehtivusaja lõppu on müüjal õigus esitada ostjale
hinnapakkumus järgmise sama pika tarneperioodi ja sama valitud elektripaketi kohta. Pooled on
kokku leppinud, et juhul kui ostja ei teata hiljemalt 21 päeva enne Lepingu kehtivuse või
tarneperioodi lõppu oma soovist Leping lõpetada, siis pikeneb Leping hinnapakkumuses toodud
hinnaga järgmiseks tarneperioodiks.
Leping lõppeb:
8.2.1 lõpptähtaja saabudes, kui ostja ei soovi Lepingu pikenemist vastavalt punktile 8.1;
8.2.2 Poolte kirjalikul kokkuleppel;
8.2.3 Lepingu korralisel või erakorralisel ülesütlemisel Tüüptingimustes ja/või õigusaktides
nimetatud põhjustel ühe Poole avalduse alusel;
8.2.4 juriidilisest isikust ostja lõppemisel;
8.2.5 võrgulepingu lõppemisel.
Leping lõpeb kuuvahetusel või võrgulepingu lõppemisel muul ajal.
Juriidilisest isikust ostjal on õigus igal ajal Leping korraliselt üles öelda, teatades sellest müüjale
punktis 9.1 sätestatud viisil vähemalt 30 päeva ette. Ostja arvestab Lepingu ülesütlemisel punktis
8.3 sätestatut.
Kui ostja ei nõustu punktis 2.3 sätestatud marginaali muutmisega, on tal õigus Leping üles öelda,
teatades sellest müüjale hiljemalt 21 päeva enne uue marginaali jõustumist. Ostja arvestab Lepingu
ülesütlemisel punktis 8.3 sätestatut.
Pooltel on õigus Leping erakorraliselt üles öelda teise Poole olulise lepingurikkumise tõttu ning
tingimusel, et rikkunud Pool pole rikkumist teise Poole poolt antud mõistliku tähtaja jooksul
likvideerinud, teatades sellest teisele Poolele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas
vormis vähemalt 30 päeva ette. Oluliseks lepingurikkumiseks peetakse muuhulgas, aga mitte ainult
ostja võlgnevust müüja ees. Pooled arvestavad Lepingu ülesütlemisel punktis 8.3 sätestatut.
Lepingu lõppemisel lõpeb müüja poolt elektrienergia müük ostjale. Lepingu lõppemisel olukorras,
kus ostja võrguühendust ei katkestata ning tarbimine jätkub, ei tarbi ostja enam müüja poolt
Lepingu alusel müüdud elektrienergiat.
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Ostjale, kellel puudub elektrileping, osutab avatud tarnet võrguettevõtja, kelle võrguga on tema
elektripaigaldis ühendatud elektrituruseaduse kohaselt kehtestatud hinnaga ja avatud tarne müügi
tüüptingimustega.
Lepingu lõppemisel mis tahes põhjusel kohaldatakse ka pärast Lepingu lõppemist neid Lepingu
sätteid, mis oma olemuse tõttu sätestavad Poolte õigusi ja kohustusi pärast Lepingu lõppemist
Teated
Teated, nõusolekud, kooskõlastused ja muud tahteavaldused loetakse kooskõlas Lepinguga
esitatuks ja kätteantuks, kui tahteavaldus on edastatud teisele poolele suulises, kirjalikus, kirjalikku
taasesitamist võimaldavas või elektroonilises vormis Lepingus sätestatud kontaktandmetel kui
Lepingus või Tüüptingimustes pole konkreetse tahteavalduse esitamiseks eraldi kokku lepitud
kindlat lubatud vormi. Suuliselt edastatud tahteavaldus loetakse edastatuks, kui müüja on selle
salvestanud.
Elektrilepinguga sätestatud kontaktandmete muutumisest teatab müüja ostjale veebilehel ja
vähemalt ühes üleriigilises päevalehes.
Lepinguga sätestatud kontaktandmete muutumisest teavitab ostja müüjat kohe. Ostja saab oma
kontaktandmeid muuta müüja esitades müüjale vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas
vormis avalduse müüja esindusse või kontaktaadressile. Nimetatud juhul loetakse kontaktandmed
muudetuks hiljemalt 5 tööpäeva möödumisel vastava sooviavalduse müüjani jõudmisest arvates.
Ostja teavitab müüjat viivitamatult kõigist asjaoludest, mis takistavad lepingu täitmist.

10 Vaidluste lahendamine
10.1 Elektrilepingust tulenevaid vaidlused lahendavad pooled kokkuleppe teel.
10.2 Poole tegevuse või tegevusetuse peale, mis on vastuolus elektrituruseaduse või selle alusel
kehtestatud õigusaktidega, võib teine pool esitada kirjaliku kaebuse Konkurentsiametile.
10.3 Elektrilepingust tulenevad vaidlused, mida pooled ei suuda lahendada kohtuväliselt, lahendatakse
kohtus.
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