
KLIENDILEPING nr ________________ 
 
 Lepingu sõlmimise aeg _________________________ 
      

MÜÜJA OSTJA 
Motoral Eesti AS ___________________________________ 

reg. kood: 10003100  reg. kood:  __________________________ 

KMKR: EE100275227  KMKR:  ____________________________  

e-post: info@motoral.ee   e-post:  ____________________________  

Tala 6, 13816 Tallinn, ESTONIA RAAMATUPIDAMINE  

Tel: +372 6201 464 e-post: _____________________________  

 Tel:  _______________________________  

 

Müüja ja Ostja sõlmisid käesoleva kliendilepingu (edaspidi nimetatud Leping) alljärgnevas: 

1 Tellimine ja tarneaeg 

1.1 Käesolev leping reguleerib Müüja ja Ostja vahelisi suhteid Müüja poolt pakutavate kaupade 
müümisel Ostjale. Müüja pakutavate kaupade nimekiri on avaldatud spetsiaalses interneti 
müügikeskkonnas (edaspidi nimetatud Tellimiskeskus). 

1.2 Tellimiskeskuses on näidatud kauba netohind, millele lisandub käibemaks ja transpordikulu. 

1.3 Kaubad, millele Ostja ise Müüja asukohta järele ei tule, tarnib Müüja tellimuse saamisele 
järgneval esimesel tööpäeval, kui Müüja pakutavate kaupade nimekirjas ei ole ette nähtud 
pikemat tarneaega. Kui kauba tarneaeg ei ole Müüja pakutavate kaupade nimekirjas täpselt 
määratud, tarnib Müüja kaubad tema poolt eraldi teatatud ajal. 

1.4 Ostjal on õigus oma tellimus tühistada tellimuse esitamisele järgneva kolme tööpäeva jooksul, 
kuid mitte peale kaupade üleandmist Müüja poolt. Tellimuse tühistamine on kehtiv üksnes siis, 
kui sellest on teatatud aadressile klient@motoral.ee   

2 Kauba üleandmine  

2.1 Ostjal on võimalik tellimuse esitamisel valida, kas ta tuleb kaubale ise järgi Müüja lattu või 
soovib kauba saatmist enda asukohta. Kauba saatmisel Ostja asukohta on Müüja kohustatud 
saatma kauba üksnes käesolevas lepingus märgitud Ostja asukohta: 

2.1.1 Ostja asukoht 1: _____________________________________________________ 

2.1.2 Ostja asukoht 2: _____________________________________________________ 

2.1.3 Ostja asukoht 3: _____________________________________________________ 

2.2 Kui kauba üleandmine toimub Ostja asukohas, siis vastutab Ostja kauba vastuvõtmise 
korraldamise eest, s.t et Ostja asukoha aadressil ei võtaks Müüja saadetud kaupu vastu isikud, 
kes ei ole õigustatud Ostjat kaupade vastuvõtmisel esindama. Kaup loetakse Müüja poolt 
Ostjale üle antuks, kui Müüja või tema poolt määratud vedaja on kauba andnud Ostja asukohas 
allkirja vastu üle, sõltumata sellest, kas kauba on vastu võtnud Ostja poolt Lepingus nimetatud 
esindaja. 

2.3 Ostja on kohustatud kauba saamise päeval kontrollima kauba vastavust tellimusele ja kui Ostja 
ei ole hiljemalt kauba saamisele järgneval esimesel tööpäeval teatanud kauba mittevastavusest, 



loetakse, et üle antud kaup vastab tellimusele kõigi nende tunnuste osas, mida kauba visuaalse 
ülevaatusega on võimalik kontrollida, sh koguse poolest. Hiljem on Ostjal õigus esitada 
pretensioone üksnes kauba varjatud puuduste osas. See tähendab, et Müüja vastutab 
käesoleva punkti esimeses lauses nimetatust hiljem teatatud puuduste korral üksnes varjatud 
puuduste eest, kui garantiitingimustest ei tulene teisiti. 

2.4 Kui kauba vastuvõtmisel ilmneb, et Ostjale üle antud kaup kuulub Müüjale tagastamisele, on 
Ostjal kohustus tagastada kaup puhtas ja terves originaalpakendis. 

2.5 Kui kauba üleandmine osutub võimatuks Ostjast tuleneval põhjusel ning kui Ostja ei tule tellitud 
kaubale järgi kauba ettenähtud üleandmise päevale järgneva 5 tööpäeva jooksul on Müüjal 
õigus keelduda kauba hilisemast üleandmisest.  

2.6 Kui Ostja ei tule kaubale järgi või tuleb kaubale järgi Müüja poolt teatatud tarnepäevast hiljem, 
on Müüjal õigus saada hoiutasu ½ ulatuses selle kauba maksumusest, mille suhtes on Ostja 
vastuvõtu kohustust rikkunud. 

3 Maksetingimused ja krediidilimiit 

3.1 Ostja kohustub tasuma kaupade eest vastavalt Müüja poolt esitatud arvele, Müüja arvel 
märgitud arveldusarvele ja maksetähtajaga ____________________ päeva arve koostamisest. 

3.2 Ostjale kehtiv krediidilimiit on ________________________________________ eurot.  

3.3 Ostja krediidilimiiti ei kohaldata (müüjal on õigus keelduda kaupade müümisest isegi 
krediidilimiidi piires), kui Ostjal on võlgnevus (tähtajaks tasumata arve) Müüja ees või kui Ostja 
ei ole Müüjale tagastanud oma kinnitusega saldoteatist viie tööpäeva jooksul saldoteatise 
saatmisest Ostjale. 

3.4 Kui Ostja tellimus ületab (ka osaliselt) krediidilimiiti, kohustub Ostja esindaja andma enne kauba 
väljastamist isikliku käenduse selliselt, et käendaja vastutuse rahaline maksimumsumma on 
konkreetse arve kahekordne summa. Käendaja vastutab arve tasumise eest ja arve tasumisega 
viivitamise tõttu tekkivate Ostja kohustuste eest (sh viivis, võla sissenõudmise kulud jne).  

3.5 Ostja võlgnevuse olemasolul või krediidilimiidi ületamisel on Müüjal õigus keelduda uue 
tellimuse täitmisest, sõltumata Ostja esindaja valmisolekust Ostja kohustusi käendada. 

3.6 Ostja on kohustatud tellitud kaupade eest tasuma õigeaegselt ka siis, kui ta ei ole kaupa kätte 
saanud ja tingimusel, et kättesaamise viivitus ei tulene Müüja tegevusest või tegevusetusest.  

3.7 Kauba eest mitteõigeaegsel tasumisel kohustub Ostja maksma Müüjale viivist 0,1 % iga 
viivitatud päeva eest. 

3.8 Kauba omandiõigus läheb Müüjalt Ostjale üle kauba eest täieliku tasumise hetkest.  

4 Müüja vastutus ja garantii 

4.1 Müüdud toodete mittevastavusest tuleb Müüjat teavitada e-posti aadressil klient@motoral.ee  

4.2 Ostja võib kasutada Müüja suhtes kõiki seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid üksnes siis, 
kui puudusest on Müüjat teavitatud kahe aasta jooksul kauba üleandmisest Ostjale.  

4.3 Müüja vastutuse eelduseks on üksnes Müüja tahtlus või raske hooletus. Muud Müüja vastutuse 
piirangud on kokku lepitud eraldi vormistatud Üldtingimustes (p 8.2). 

4.4 Müüdud toodetele kehtib garantii vastavalt iga toote tootja poolt määratud tingimustele. 
 



5 Ostja esindajad  

5.1 Ostja igal esindajal on kõik Ostja õigused suhetes Müüjaga. Ostja esindajaks on: 
 
5.1.1 Nimi, tel nr ja e-post 1:_________________________________________________________ 
 
5.1.2 Nimi, tel nr ja e-post 2:_________________________________________________________ 
 
5.1.3 Nimi, tel nr ja e-post 3:_________________________________________________________ 

5.2 Ostja võib ühepoolselt nimetada täiendavalt isikuid, kellele ta annab enda esindamise õiguse. 
Selline teavitus peab olema varustatud Ostja seadusliku esindaja või Ostjat Lepingu sõlmimisel 
esindanud isiku allkirjaga. Allkirjastamise nõuet ei ole esindaja määramisel Tellimiskeskuses. 

5.3 Ostja kohustub esindaja esindusõiguse lõppemisest teavitama Müüjat viivituseta e-posti 
aadressil klient@motoral.ee või vormistama esindaja esindusõiguse lõppemise 
Tellimiskeskuses. 

5.4 Ostja vastutab kõigi nende esindaja tegude eest (sh kaupade tellimine), mis on toime pandud 
enne tema esindusõiguse lõppemisest teatamist. See tähendab eelkõige seda, et Ostja ei või 
keelduda kaupade eest tasumisest tuginedes esindaja esindusõiguse lõppemisele, kui esindaja 
tegu on toime pandud enne Müüja teavitamist esindusõiguse lõppemisest. 

6 Lepingu tähtaeg ja vaidluste lahendamine 

6.1 Käesolev Leping jõustub allakirjutamise momendist ning kehtib 12 kuud. Leping pikeneb 
igakordselt järgmiseks 12-ks kuuks automaatselt, kui üks pooltest vähemalt 1 (üks) kalendrikuu 
enne Lepingu tähtaja lõppemist ei teata lepingu lõpetamise soovist. 

6.2 Lepingus on kindlaks määratud poolte vahelise koostöö põhilised tingimused, kuid see ei välista 
poolte õigust konkreetse tellimuse osas leppida kokku käesolevas lepingus kokkulepitust 
erinevalt. Ühe konkreetse tellimuse osas erinevate tingimuste kokkuleppimist ei käsitleta 
Lepingu muutmisena, s.t iga tellimuse kohta Lepingus fikseeritud tingimustest erinevate 
tingimuste kokkulepe kehtib üksnes selle tellimuse suhtes, mille kohta erikokkulepe sõlmitakse. 

6.3 Käesoleva Lepingu täitmise käigus tekkinud vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigis kehtiva 
õiguse alusel. Kui erimeelsust ei õnnestu kokkuleppel lahendada, kuulub vaidlus lahendamisele 
Eesti Vabariigi kohtus. 

6.4 Käesoleva Lepingu lõppemisel või ennetähtaegsel lõpetamisel kohustuvad Pooled teostama 
kõik arveldused 14 (neljateist) päeva jooksul arvates Lepingu lõpetamise kuupäevast. Kui Ostjal 
on lepingu lõppemise päeval Müüja ees täitmata rahalisi kohustusi, siis kohaldatakse nende 
kohustuste suhtes kõiki lepingu tingimusi, sh viivise tasumise kohustust, ka pärast Lepingu 
lõppemist. 

6.5 Alates käesoleva lepingu sõlmimisest kohaldatakse kõigile poolte vahelistele tehingutele 
(eelkõige tellimustele) üksnes käesolevat lepingut, kui konkreetse tehingu tegemisel (tellimuse 
esitamisel) ei lepi Pooled kokku teisiti.     

 
 
 

____________________________   ______________________________ 
Müüja esindaja nimi ja allkiri    Ostja esindaja nimi ja allkiri 
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