ORLEN EESTI OÜ PÄEVAMÜÜGI ÜLDTINGIMUSED
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ÜLDSÄTTED

1.1

Orlen Eesti OÜ päevamüügi Üldtingimused kohalduvad kõikidele Müüja ja Ostja
vahelistele Lepingutele, mis on sõlmitud Müüja poolt Ostjale esitatud Arve
kohaselt ning mis käsitlevad Kauba ühekordset tarnet. Üldtingimused ei kohaldu
lepingutele, mis on sõlmitud Kauba tarneks pikema perioodi vältel. Sellisel juhul
kohalduvad ostu-müügilepingu üldtingimused, mis on kättesaadaval Müüja
koduleheküljel http://orlen.ee.

1.2

Üldtingimustes kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7

Arve on Müüja poolt Ostjale esitatud arve, mille alusel ja tingimustel on
sõlmitud Ostja ja Müüja vaheline ostu-müügi Leping;
Kaup on Müüja poolt Ostjale Arve alusel tarnitav naftatoodang;
Leping on Ostja ja Müüja vahel Arvel nimetatud korras sõlmitud Kauba
ostu-müügi leping;
Müüja on Orlen Eesti OÜ;
Ostja on Lepingu pool, kes ostab Müüja käest Kaupa Lepingus toodud
tingimustel;
Pooled on Müüja ja Ostja;
Üldtingimused on käesolevad Orlen Eesti OÜ päevamüügi üldtingimused.

1.3

Arvel ja Üldtingimustes toodud tingimused on Lepingu lahutamatuteks osadeks.
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LEPINGU ESE

2.1

Lepingu alusel kohustub Müüja tarnima Ostjale Arvel toodud koguses ja
tingimustel Kaupa ning Ostja kohustub selle eest Müüjale tasuma müügisumma
Arvel nimetatud tingimustel ja ulatuses.

2.2

Kui Kauba ostmiseks on nõutavad vastavad load või muud vajalikud dokumendid,
kohustub Ostja vastavalt Müüja nõudmisele esitama Müüjale asjakohased load või
muud dokumendid sellise Kauba ostmiseks.

2.3

Kauba omandiõigus läheb Ostjale üle alates hetkest, mil Ostja on Arve kohaselt
tasunud Kauba müügihinna.
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KAUBA PEALELAADIMINE JA TRANSPORT

3.1

Kauba transpordi korraldab Ostja kas ise või kasutab tema poolt valitud vedajat.

3.2

Müüja kohustub panema Kauba peale laadimiseks valmis Arvel märgitud
kuupäeval ning laadimiskohas. Ostja kohustub laadima ostetud Kauba nimetatud
kuupäeval, järgides Kauba laadimiskohas kehtivaid protseduure ja töö
ajagraafikut.
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3.3

Müüja kohustub andma Kauba kohta nõuetekohaselt välja transportimise
dokumendid ja muud vajalikud dokumendid vastavalt Ostja poolt esitatud
informatsioonile.

3.4

Müüja kohustub määrama kindlaks Kauba koguse ning kandma selle koguse
kauba saatedokumentidesse, kui need on olemas.

3.5

Kaup loetakse tarnituks, kui Ostja või Ostja poolt nimetatud vedaja võtab Kauba
enda kontrolli alla ja allkirjastab Kauba vastavad tarnedokumendid. Kauba
juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko läheb Müüjalt üle Ostjale Kauba
laadimise algusest Ostja või Ostja poolt nimetatud vedaja transpordivahendile.
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KAUBA KOGUS JA KVALITEET

4.1

Kaup peab vastama vähemalt Eesti Vabariigi seadustest tulenevatele Kaubale
esitatavatele standardite nõuetele.

4.2

Müüja esitab Ostjale kvaliteeditunnistuse või –tunnistused ja muud kohustuslikud
dokumendid Kauba kohta, kui Ostja neid nõuab.

4.3

Ostjal on õigus Müüja eelneval nõusolekul saata sõltumatu inspektori määrama
kindlaks laaditava Kauba kogust ja kvaliteeti.

4.4

Juhul, kui tarnitud Kaup ei vasta Üldtingimuste punktis 4.1 toodud
kvaliteedinõuetele, kohustub Müüja asendama kvaliteedinõuetele mittevastava
Kauba 24 tunni jooksul, välja arvatud juhul, kui puudused on tähtsusetud või on
tekkinud Ostja süü läbi.

4.5

Kui Ostjal on tarnitud Kauba kvaliteedi või koguse osas põhjendatud kahtlusi,
peab Ostja sellest viivitamatult Müüjat teavitama Üldtingimuste punktis 6.1
toodud kontaktil. Kui Pooled ei saavuta üksmeelt Kauba kvaliteedi osas, lepivad
Pooled kokku Kaubast proovide võtmises selle kvaliteedi kontrollimiseks.
Vähemalt üks proov edastatakse sellisel juhul analüüsimiseks OÜ-le Eesti
Keskkonnauuringute Keskus. Pooled lepivad kokku, et OÜ Keskkonnauuringute
Keskus otsus kauba kvaliteedi kohta on lõplik ja Pooltele siduv. Kui Pooled ei
saavuta üksmeelt Kauba koguse osas, korraldavad Pooled ühiselt Kauba koguse
kindlakstegemise.

5

VASTUTUS

5.1

Juhul, kui Ostja ei ole tasunud Arvel märgitud Kauba müügihinda Arvel märgitud
tähtpäevaks, on Müüjal õigus nõuda Ostjalt viivist 0,05% päevas iga maksmisega
viivitatud päeva eest.

5.2

Juhul, kui Müüja ei pane Kaupa Ostjale peale laadimiseks valmis Arvel märgitud
kuupäeval või laadimiskohas, võib Ostja nõuda Müüjalt leppetrahvi 2% Arvel
märgitud müügihinnast.

5.3

Juhul, kui Ostja ei võta õigustamatult Kaupa vastu Arvel märgitud kuupäeval, kui
Müüja on Kauba nõuetekohaselt valmis pannud, võib Müüja nõuda Ostjalt
leppetrahvi 2% Arvel märgitud müügihinnast.
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5.4

Juhul, kui Ostjal on Müüja ees lisaks Arvel toodud müügihinna tasumise
kohustusele tekkinud ka viivise ja/või leppetrahvi kohustus, loetakse Ostja-poolse
tasumise korral esmalt tasutuks viivis ja leppetrahv ning seejärel Kauba
müügihind.

5.5

Müüja-poolse Lepingust tuleneva kohustuse rikkumise korral ei vastuta Müüja
Ostjale tekkinud kaudse kahju, sh saamata jäänud tulu eest. Müüja vastutus on
piiratud Arvel märgitud Kauba müügihinnaga.
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MUUD SÄTTED

6.1

Lepingu alusel edastatav teade ja muu kommunikatsioon loetakse nõuetekohaselt
esitatuks, kui see on koostatud eesti või inglise keeles ja allkirjastatud Poole
volitatud esindaja poolt ning kohale toimetatud isiklikult või kulleri vahendusel ja
üle antud allkirja vastu, saadetud tähitud kirjaga või e-postiga adressaadist Poole
Arvel märgitud aadressile.
Müüjale edastatakse teated ja muu kommunikatsioon alljärgnevatel kontaktidel:
Kontaktisik: Katleen Lukin
Aadress: Ahtri 6A, Tallinn 10151, Eesti
E-post: myyk@orlen.ee

6.2

Leping ning sellest tulenevad õigused ja kohustused on Pooltele siduvad. Ostjal ei
ole õigust oma Lepingu-järgseid õigusi ja kohustusi kolmandale osapoolele ilma
Müüja kirjaliku nõusolekuta üle anda. Müüjal on õigus oma Lepingu-järgseid õigusi
ja kohustusi kolmandale osapoolele üle anda.

6.3

Lepingu tingimused on konfidentsiaalsed ja Pool ei või teiste Poolte kirjaliku
nõusolekuta vastavat informatsiooni avaldada. Poolel on siiski õigus avaldada
konfidentsiaalset informatsiooni, kui avaldamine on nõutud seadusega või kui Pool
avaldab informatsiooni krediidi- ja finantseerimisasutustele, advokaatidele,
audiitoritele ja muudele isikutele, kes on kohustatud seda konfidentsiaalsena
hoidma.

6.4

Üldtingimused on koostatud nii eesti kui inglise keeles. Tõlgendamisvastuolude
korral eesti- ja inglisekeelse teksti vahel tuleb lähtuda Üldtingimuste eestikeelsest
tekstist.

6.5

Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusi.

6.6

Lepingust
tulenevad
vaidlused
lahendatakse
läbirääkimiste
ebaõnnestumisel lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.

teel,

mille
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