VTSi ÜLDISED MÜÜGITINGIMUSED
Käesolevad VTSi üldised müügitingimused kehtivad ventilatsiooniseadmete müügi ja tarnimise suhtes,
mida teostavad vastavalt klientide ostutellimustele VTSi kontserni turustusettevõtted.

§1
Lepingu subjekt
1.

VTSi kontserni turustusettevõte [edaspidi „VTS”] on kohustatud kokkulepitud tasu eest müüma ja
tarnima kliendile ventilatsiooniseadmeid, mis on üksikasjalikult määratletud VTSi pakkumuses
[edaspidi „pakkumus”] ja kliendi ostutellimuses [edaspidi „ostutellimus”].

§2
Seadmed
1.

Ventilatsiooniseadmete tüüp, kogus ja tehniline spetsifikatsioon, üleandmise koht ja aeg ning tasu
suurus määratakse igakordselt kindlaks pakkumuses ja selle lisades.

§3
Tasumine
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Ostutellimuse esitanud klient on kohustatud maksma ventilatsiooniseadmete müügi ja tarnimise
eest pakkumuses märgitud tasu.
Kui pakkumuses ei ole märgitud teisiti, peab klient tegema VTSile ettemakse pakkumuses
nimetatud summas vahetult pärast ostutellimuse esitamist.
Kui tasumisele kuuluvat ettemakset ei ole tehtud 14 päeva jooksul pärast ostutellimuse esitamist,
koostab VTS vastava müügi ja tarne kohta uued dokumendid, kaasa arvatud uue pakkumuse,
ning küsib uut ostutellimust. Uus pakkumus väljastatakse uue numbriga ning see sisaldab
teistsugusel arvul ventilatsiooniseadmeid ning võib sisaldada uusi müügi- ja tarnetähtaegu.
Klient on kohustatud tasuma ülejäänud summa VTSile pakkumuses märgitud tähtaja jooksul.
Ventilatsiooniseadmeid käsitatakse VTSi omandina seni, kuni klient on pakkumuses märgitud
tasu täielikult maksnud.
Klient teeb kõik maksed pakkumuses märgitud VTSi pangakontole.

§4
Tarnetingimused
1.

2.

VTS tarnib ventilatsiooniseadmed kliendile pakkumuses märgitud kuupäevadel, mis arvutatakse
alates ettemakse VTSi pangakontole kandmise kuupäevast või muust kuupäevast, millal klient
täidab pakkumuses märgitud mõne muu tingimuse.
Enne ventilatsiooniseadmete tarnimist esitab VTS kliendile kirjaliku kinnituse selle kohta, et
ventilatsiooniseadmed on tarnimiseks valmis [edaspidi „tarnevalmiduse kinnitus”].

Pärast tarnevalmiduse kinnituse kättesaamist peab klient täitma kõik vastavalt pakkumusele enne
ventilatsiooniseadmete tarnimist täitmisele kuuluvad kohustused, näiteks tasumisele kuuluva
summa maksmine või tasumistähtaja pikendamise tingimusena kokku lepitud tagatise esitamine.
4. VTSil on õigus ventilatsiooniseadmete tarnimist edasi lükata seni, kuni klient on täitnud kõik
pakkumuses märgitud kohustused.
5. Kui klient ei täida pakkumuses märgitud kohustusi 14 päeva jooksul pärast tarnevalmiduse
kinnituse kättesaamist, võidakse ventilatsiooniseadmete tarnetähtaega pikendada.
6. Kui kliendist tulenevatel põhjustel ei saadeta ventilatsiooniseadmeid VTSi laost välja 14 päeva
jooksul pärast seda, kui klient on tarnevalmiduse kinnituse kätte saanud, on VTSil õigus nõuda
kliendilt ventilatsiooniseadmete ladustamise eest leppetrahvi 0,05% lattu jäänud
ventilatsiooniseadmete maksumusest iga 14-päevast tähtaega ületava päeva kohta.
7. Ventilatsiooniseadmed tarnitakse kliendile vastavalt tarneklauslile CPT (veokulud tasutud,
Incoterms 2000) ning need toimetatakse pakkumuses märgitud kohta kokkumonteerituna,
kohapealset kokkumonteerimist võimaldavates pakendites või kokkumonteeritud sektsioonidena,
mille ühendamise eest vastutab klient.
8. VTS ei ole kohustatud ventilatsiooniseadmeid transpordivahendilt maha või kohapealsele
transpordivahendile ümber laadima.
9. Klient on kohustatud ventilatsiooniseadmed transpordivahendilt maha laadima, transportima
pakendites tarnitud ventilatsiooniseadmed kohapealse kokkumonteerimise kohta ning tagama, et
üleandmise juures viibib isik, kellel on õigus kliendi nimel ventilatsiooniseadmete kättesaamist
kinnitada. Ventilatsiooniseadmete kättesaamise kinnitamiseks vajaliku volituse vorm on saadaval
aadressil www.vtsgroup.com ja VTSi esindustes.
10. Ventilatsiooniseadmed antakse kliendile või kliendi volitatud isikule üle ainult kirjaliku üleandmisvastuvõtmisakti alusel [edaspidi „üleandmis-vastuvõtmisakt”]. Üleandmis-vastuvõtmisakti vorm on
saadaval aadressil www.vtsgroup.com ja VTSi esindustes.
11. Kui klient või kliendi volitatud isik ei viibi ventilatsiooniseadmete üleandmise kohas või keeldub
üleandmis-vastuvõtmisaktile alla kirjutamast ilma kaaluka põhjenduseta, on VTSil õigus
allkirjastada üleandmis-vastuvõtmisakt ühepoolselt ning sellega loetakse ostutellimus täidetuks.
3.

§5
Kokkumonteeritud ventilatsiooniseadmete või kokkumonteeritud sektsioonide tarnimine
1.

Kui ventilatsiooniseadmed tarnitakse kokkumonteerituna või kokkumonteeritud sektsioonidena,
pikeneb kliendile üleandmise tähtaeg pakkumuses märgitud tehases monteerimise aja võrra.

§6
Pakendites tarnimine / kohapealne monteerimine
1.

2.

3.

Pakkumuses märgitud VTSi tasu sisaldab pakendatud ventilatsiooniseadmete kohapealset
kokkumonteerimist üksnes juhul, kui üleandmis- ja monteerimiskoht asub lähimast VTSi volitatud
teenindusest kuni 200 km kaugusel. VTSi volitatud teeninduste kehtiv nimekiri on saadaval
aadressil www.vtsgroup.com ja VTSi esindustes.
Klient on kohustatud VTSile kirjalikult teatama, kui ta on teinud montaažikohas kõik vajalikud
ettevalmistused ventilatsiooniseadmete kokkumonteerimiseks. Montaaživalmiduse kinnitusvorm
on saadaval aadressil www.vtsgroup.com ja VTSi esindustes.
Pakendites tarnitud ventilatsiooniseadmete montaažikohas on klient kohustatud:

tagama pakendite säilimise ja terviklikkuse tarnimise ja montaaži alustamise vahelisel ajal;
valmistama montaažikoha ette vastavalt tehnilistele dokumentidele [edaspidi „tehnilised
dokumendid”], mis on saadaval aadressil www.vtsgroup.com ja VTSi esindustes;
c. looma ventilatsiooniseadmete monteerimiseks vajalikud tingimused ja valmistama ette
aluspinna vastavalt tehnilistes dokumentides esitatud nõuetele;
d. tagama tasuta elektritoiteühenduse, mis ei asu montaažikohast kaugemal kui 20 meetrit,
ning paigaldama montaažikohta valgustuse;
e. looma ohutuks ja tõhusaks monteerimiseks vajalikud muud tingimused.
VTSi kohapealne montaaž ei sisalda järgmisi töid:
a. elektrijuhtmete vedamine, külmaallikate kütte ühendamine ja soojusvahetusventiili
monteerimine;
b. juhtelementide (v.a külmumiskaitse termostaat) tarnimine, ühendamine, monteerimine ja
esmakäivitamine;
c. ventilatsiooniseadmete paigutuse määramine ja nende tasakaalustamine;
d. ventilatsiooniseadmete ühendamine ventilatsioonikanalite, kommunaalvõrkude ja
elektrivõrguga;
e. ventilatsiooniseadmete esmakäivitamine;
f.
ventilatsiooniseadmete tarnepakendite ringlussevõtmine.
VTS ei vastuta ventilatsiooniseadmetel esinevate puuduste eest juhul, kui VTSi teenindus
avastab montaaži alustades, et ventilatsiooniseadmete tarnepakendid on avatud, purunenud või
puuduvad.
VTSi teenindus ja klient või kliendi volitatud isik kinnitavad ventilatsiooniseadmete kohapealse
monteerimise lõpetamise kirjalikult. Monteerimise lõpetamise kinnitusvorm on saadaval aadressil
www.vtsgroup.com ja VTSi esindustes.
Järgnevalt nimetatud asjaoludel on VTSi teenindusel õigus kinnitada ventilatsiooniseadmete
monteerimise lõpetamine ühepoolselt, st kirjutada montaaži vastuvõtuaktile alla kliendi nimel:
a. klient ei ole järjest kahel kuupäeval ilmunud ventilatsiooniseadmete montaaži
vastuvõtmisele, kuigi klienti on vastuvõtmise kuupäevast eelnevalt kirjalikult teavitatud ning
kliendi käest on püütud ventilatsiooniseadmete montaaži vastuvõtmise kinnitust saada, või
b. klient keeldub montaaži vastuvõtuaktile alla kirjutamast, esitamata keeldumise põhjusi.
VTSi kohustus tagada ventilatsiooniseadmete monteerimine aegub juhul, kui klient ei ole
lõpetanud paigalduseks vajalikke ettevalmistusi kaheteistkümne (12) kuu jooksul pärast VTSi
seadmete laost väljastamist. Seejärel võib VTSi teenindus teostada ventilatsiooniseadmete
montaaži lisatasu eest.
a.
b.

4.

5.

6.

7.

8.

§7
Garantii
1.

2.
3.

VTS annab tarnitud ventilatsiooniseadmetele garantii vastavalt 1. juunil 2010. aastal kehtestatud
VTSi standardsetele garantiitingimustele, mis on saadaval aadressil www.vtsgroup.com ja VTSi
esindustes.
Käesolevaga välistab VTS igasuguse garantii ulatust ületava vastutuse, kui asjaomaste
õigusaktidega ei ole ette nähtud teisiti.
VTS ei vastuta ühelgi juhul järgmiste kahjujuhtude eest:
a. kahju, mis on tingitud ventilatsiooniseadmete mittetöötamisest;
b. kahju, mis tekib muule varale peale ventilatsiooniseadmete.

§8
Leppetrahvid ja viivised
1.

2.
3.

4.
5.

Kui ventilatsiooniseadmete tarne hilineb VTSi süül, on kliendil õigus nõuda VTSilt leppetrahvi
0,01% õigeks ajaks tarnimata jäänud ventilatsiooniseadme maksumusest iga viivitatud päeva
kohta, kuid kokku mitte rohkem kui 10% selliste ventilatsiooniseadmete maksumusest.
Kui klient hilineb tasu maksmisega, on VTSil õigus nõuda kliendilt lepingulist viivist aastase
määraga 15%.
Kui klient ei tule ventilatsiooniseadmetele järele 180 päeva jooksul alates pakkumuses märgitud
üleandmiskuupäevast, jätab VTS tehtud ettemakse tagatiseks ostutellimuse realiseerimiskulude
eest ning jätab valmis ventilatsiooniseadmed endale.
Leppetrahvi ja lepingulise viivisega on kaetud kõik poolte nõuded, mis võivad tuleneda
ventilatsiooniseadmete müügist ja tarnimisest.
Ventilatsiooniseadmete tarne hilinemine vääramatu jõu tagajärjel ei anna õigust nõuda
leppetrahvi.

§9
Mitmesugust
1.
2.
3.
4.
5.

Pakkumuse ja ostutellimuse üksikasju käsitatakse ärisaladusena, mille suhtes kehtivad
seadustes määratletud avaldamispiirangud.
Kui esineb vastuolu pakkumuse või ostutellimuse ja käesolevate üldiste müügitingimuste vahel,
lähtutakse pakkumusest/ostutellimusest.
Käesolevate tingimustega reguleerimata küsimustes kohaldatakse VTSi suhtes kehtivaid üldisi
õigusnorme.
Käesolevaid üldisi müügitingimusi muudetakse kirjalikult uue redaktsiooni vastuvõtmisega; kõik
muud muudatused on kehtetud.
Käesolevad üldised müügitingimused on vastu võetud ja jõustuvad 1. juunil 2010. aastal.

Kinnitan tingimustega tutvumist ja nõustumist:

Koht ja kuupäev

Kliendi või kliendi volitatud isiku
allkiri ja pitser

