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LEPING nr _________ 
 

 
Riias, _____._____. 2020
 

SIA AUTO KADA Eesti filiaal, reg-nr 14393440, Sakala tn 22-17A, Tallinn, Harjumaa, 10141, Eesti kelle esindajana tegutseb selle tegevjuht Jānis Ozoliņš, 

SIA AUTO KADA, reg-nr 40003275846, juriidiline aadress Kaibalas iela 16, Riia, Läti, LV-1035, väljastatud volikirja põhjal, edaspidi „müüja“, ühelt poolt, ja 

_________________________________________________________, mida esindab ____________________________________________________, edaspidi 
ostja, ja koos – pooled, sõlmisid käesoleva lepingu alljärgneva kohta: 

1. LEPINGU SISU 
1.1. Müüja müüb ja ostja ostab kaupu, edaspidi kaup, vastavalt müüja 

spetsifikatsioonile (kauba saateleht-arve, edaspidi spetsifikatsioon). 
1.2. Müük toimub vastavalt ostja või tema volitatud esindaja (edaspidi ostja) 

tellimusele, mis on poolte vahel kooskõlastatud. Mis tahes müüja 
väljakirjutatud spetsifikatsioon, mis on kooskõlas selle lepingu tingimustega 
ja on ostja poolt vastu võetud, on käesoleva lepingu lahutamatu osa. 

1.3. Kauba tellimuseks loetakse ostja poolt müüjale esitatud teave temale vajaliku 
kauba valiku, koguse, tarnekoha ja -aja kohta. 

2. HIND, KAUBAVALIK JA LEPINGUSUMMA 
2.1. Kaubavalik, kogused, hinnad ja soodustused on märgitud müüja 

spetsifikatsioonis, tuginedes eelnevalt kooskõlastatud tellimusele.  
2.2. Lepingu kogusumma moodustab kõikide kaubapartiide (müüja 

väljakirjutatud ja ostja vastuvõetud spetsifikatsioonis), mis ostja on tellinud 
selle lepingu kehtivusajal, summeeritud väärtuses. 

3. KAUBA ÜLEANDMINE JA VASTUVÕTMINE 
3.1. Kauba saamisel on ostja kohustatud kauba kättesaamist oma allkirjaga 

kinnitama, mida loetakse ka kauba tarnekuupäevaks.  
3.2. Kauba vastavust spetsifikatsioonis märgitule kinnitab ostja või tema esindaja 

oma allkirjaga. 
3.3. Kui kauba vastuvõtmisel konstateeritakse ebakvaliteetseid või kahjustatud 

kaupu, tagastatakse need müüjale, vormistades vastava akti. Kaup 
vahetatakse välja tähtajal, mille pooled on kokku leppinud. 

4. MAKSEKORD 
4.1. Ostja sooritab makse kauba eest, kandes spetsifikatsioonis märgitud summa 

täies ulatuses üle müüja poolt selles lepingus märgitud pangakontole ____ 
päeva jooksul arvates kauba kättesaamise päevast. 

4.2. Maksepäevaks loetakse see päev, mil müüja kontole või kassasse laekub 
spetsifikatsioonis märgitud summa, ja seda tõendab müüja pangakonto 
väljatrükk. 

4.3. Vastutus kauba säilitamise eest, kogu risk kauba kahjustuste, kaotsimineku 
või hävimise eest läheb üle ostjale spetsifikatsiooni allkirjastamise hetkest. 

4.4. Omandiõigused kaubale lähevad ostjale üle ainult hetkest, mil kaubapartii 
eest on täies ulatuses makstud kooskõlas selle lepingu tingimustega. Kuni 
omandiõiguste ülemineku hetkeni ei ole ostja õiguslik kaupa võõrandama, 
pantima või muul moel koormama. 

5. PRETENSIOONID   
5.1. Pretensioone kauba kvaliteedi kohta võib ostja müüjale esitada ühe 

kalendrikuu jooksul arvates kauba kättesaamise päevast. Võimalikud 
pretensioonid ei vabasta ostjat saadud kauba eest makse sooritamise 
kohustusest kooskõlas selle lepingu tingimuste ja tähtaegadega. See 
lepingupunkt ei tühista saadud kauba valmistaja (tootja) garantiid. 

5.2. Pretensioonid, mis on seotud lepingukohustuste täitmisega, peavad pooled, 
nende esindajad läbi vaatama mitte hiljem kui 10 päeva jooksul arvates 
pretensiooni saamise päevast. 

6. POOLTE KOHUSTUSED 
6.1. Pooled lisavad käesolevale lepingule: 

- dokumendi, mis tõendab Ostja volitatud isikute nimekirja; 

- volitaud isikute nimekirja, kellel on õigus kaupu osta ja vastu võtta; 

- Ostja vastutab ülaltoodud andmete üleandmise, likviidsuse ja kasutamise 
eest seaduslikel eesmärkidel vastavalt EL määrusele 2016/679 

- autopargi nimekirja. 
6.2. Müüja poolt E-poele edastatud juurdepääsuõigused ja selles sisalduvad 

andmed kolmandatele osapooltele. 
6.3. Kui ostja ettevõtte juriidiline aadress lepingu kehtivusajal muutub, on ostja 

kohustatud sellest faktist müüjat 3 päeva jooksul teavitama. Selline tegevus 
on kohustuslik ka müüjale. 

7. VAIDLUSTE LAHENDAMINE JA VASTUTUS  
7.1. Mis tahes vaidlus, lahkarvamus või nõue, mis tuleneb sellest lepingust või 

mis puudutab seda lepingut, selle rikkumist, lõpetamist või õigustühisust, 
lahendatakse LV kohtuasutuses vastavalt LV seadusandlusele.  

7.2. Punktis 4.1. märgitud maksetähtaja mittejärgimise korral maksab ostja 
lepingutrahvi 0,5% ulatuses õigeaegselt maksmatajäänud summast iga 
maksega viivitatud päeva eest.  

7.3. Maksetähtaja mittejärgimise korral on ostja kohustatud müüjat sellest 
kirjalikult teavitama 2 nädala jooksul, märkides võla eeldatava kustutamise 
aja. 

7.4. Punktis 6.2 sätestatud kohustuste täitmata jätmiste eest on kohustatud Ostja 
tasuma trahvi 500 eurot ja kaotab õiguse ja juurdepääsu E-poele. 

7.5. Pooled peavad viivitamatult teineteist teavitama olukorrast, kui lepingut ei 
ole võimalik täita kolmandate isikute tegevuse tõttu, ja võtma kasutusele 
kõik vajalikud meetmed, vältimaks pooltele kahjude tekkimist selle lepingu 
täitmisel. 

8. LÕPPSÄTTED 
8.1. Käesolev leping jõustub hetkel, mil selle on allkirjastanud mõlemad 

lepingupooled, ja on sõlmitud määramata ajaks. 
8.2. Kumbki pool võib selle lepingu lõpetada, hoiatades sellest kirjalikult teist 

poolt 1 kuu ette, täites eelnevalt oma kohustused, mis sellest lepingust 
tulenevad.  

8.3. Selle lepingu allkirjastamisega ostja kinnitab ja kohustub selle lepingu 
kehtivusajal maksma müüjalt saadud ja väljakirjutatud kauba eest. Juhul, kui 
seda mingil põhjusel ei ole tehtud, kinnitab ostja, et kustutab müüjalt saadud 
kauba eest tekkinud võla oma ettevõtte varaga või võlg kustutatakse 
spetsifikatsiooni või selle lepingu allkirjastanud isiku isikliku varaga (selle 
realiseerimisel). 

8.4. Selle lepingu kohustused on poolte kohustuste ja õiguste õigusjärglastele 
siduvad.  

8.5. Juhul, kui ostja muutub selle lepingu kehtivusajal maksejõuetuks, 
kustutatakse müüjale tekkinud deebitori võlg, tuginedes lepingu punktile 8.3. 

8.6. Igasugused selle lepingu muudatused on kehtivad ainult vastastikuse 
kirjaliku kokkuleppe alusel.  

8.7. See leping on koostatud kahes eksemplaris – kummalegi poolele üks 
eksemplar. Mõlemal eksemplaril on võrdne õigusjõud. 

9. ARVETE KÄTTETOIMETAMINE 
 Paberkujul AUTO KADA kaupluses 
 Postiga (kui aadress erineb juriidilisest aadressist, palun täpsustada):  
 E-arve e-postiga (aadress): 
 Soovin saada e-posti teel teavet eripakkumiste kohta

 
10. POOLTE REKVISIIDID JA ALLKIRJAD  

MÜÜJA      OSTJA  
SIA AUTO KADA Eesti filiaal    _________________________________________________________________ 

Registrikood: 14393440; KMKR: EE102037256                    Registrikood:____________________;  KMKR __________________________ 

Aadress: Sakala tn 22-17A, Tallinn, Harjumaa, 10141, Eesti  Aadress:__________________________________________________________ 

Pank: AS SEB PANK; EEUHEE2X    Pank: ____________________________________________________________ 

Konto EUR: EE771010220267567224    Konto: ___________________________________________________________ 

Tel. +37167113380, e-post: info@autokada.ee   Tel:___________________; e-post: ____________________________________ 

Raamatupidamise e-post: accounting@autokada.ee                                     Raamatupidamise e-post: ___________________________________________                                               

                                        Linn: ___________________________________________________________

     


