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Tehingu tüüptingimused 

1. Tehingu tüüptingimuste rakendusala 

Masinatehas Forester OÜ (edaspidi Forester) lepingu objektideks on 

hanked, pakkumised, aktseptid ja toimingud ning käesolevate tüüptingimustega 

reguleeritavad tehingud (edaspidi TTT). TTT laieneb Foresteri ja klientide 

kõikidele ärisuhetele. Lepingu sõlmimiseks peab iga klient võtma teadmiseks 

internetis avaldatud üldkasutatava TTT (www.forester ). Käesolev TTT loetakse 

kehtivaks alates Foresteri ja kliendi ärisuhtesse astumise momendist ja on 

sõlmitava lepingu lahutamatuks osaks. 

Ükskõik milliste muudatuste tegemine TTT-sse tuleb Foresteril ja kliendil 

kirjalikult vahetult või e-posti teel kokku leppida. 

 

2. Lepingu sõlmimine  

Leping loetakse sõlmituks kliendi poolt oma ostu, hanke ja/või teenuse 

(pakkumuse) Foresterile esitamise hetkest, kui Forester omakorda kinnitab selle  

pakkumuse kirjalikult vahetult või e-posti teel (aktsept). Pakkumuse ja aktsepti 

võib fikseerida paberil kahepoolse kirjaliku lepinguna. 

 

3. Hind ja ostuhinna tasumine 

Tooted tarnitakse igale partiile kooskõlastatud hinnaga ja tingimustel. Hind 

kehtib 30 päeva Foresteri poolt kirjalikult vahetult või e-kirjaga esitatud 

hinnapakkumise momendist. 

Hinda võib tõsta või alandada poolte kokkuleppel ilma lepingus ettenähtud 

tarnitava kauba kogust ja kvaliteeti muutmata. 

Ostuhinna tasub klient pangaülekandega Foresteri kontole vastavalt 

esitatud arvele või hinnapakkumisele. 

Kui klient pärast tagatisraha tasumist lepingu esemest loobub, siis on õigus 

selle tagatisrahale Foresteril. 

Muude maksete, sissemaksete või laenu andmise suhtes tuleb eraldi kokku 

leppida. 

Kui klient ei tasu kauba eest kooskõlastatud tähtaegadeks on Foresteril 

õigus nõuda kliendilt trahvi 20% ulatuses tasumata kauba hinnast. 

 

4. Kauba tarne ja vastuvõtu kord, tähtajad ja tingimused 

Tarnetähtajad määratakse kirjalikult vahetutes hinnapakkumistes või e-

kirjas. Foresteril on õigus osatarneteks või osaliseks täitmiseks, kui 

kohustuslikus korras teisiti ei ole kokku lepitud. Kui Forester on klienti 

igakülgselt teavitanud võimalikest raskustest kauba tarnimisel lepinguga 

kindlaksmääratud tähtajaks, siis ei saa klient esitada tähtajaga seotud 

pretensioone ning Forester on vabastatud vastutusest kahjude eest, mis on seotud 
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tarne või täitmise viivitusega. Sellest lähtub, et kliendi kahjunõuded on 

välistatud. 

Mittesüülised tööseisakud oma või muudes ettevõtetes, millest sõltub 

lepingu eseme tootmine ja tarnimine olulisel määral, vabastavad Foresteri tarne 

täitmise tähtaegadest kinnipidamisest. 

Forester ei vastuta lepingujärgsete kohustuste täieliku või osalise täitmata 

jätmise eest, kui selle on põhjustanud force majeure, nimelt pärast lepingu 

sõlmimist aset leidnud: veeuputus, tulekahju, maavärin, pandeemia ja muud 

loodusõnnetused, samuti sõda või sõjategevused ning valitsuse keelumeetmed. 

Kui mõni nendest asjaoludest tingis otseselt lepingujärgse kohustuse 

tähtajalise mittetäitmise, siis nihkub tähtaeg edasi vastavalt sellise asjaolu 

kestvusega. Seoses sellega peab klient andma Foresterile kauba 

kohaletoimetamiseks mõistliku ajapikenduse. 

Kui kauba toimetab kliendi lattu Foresteri poolt renditud vedaja, lasub 

kauba kohaletoimetamise risk transpordiettevõttel. Klient on kohustatud 

koostöös transpordiettevõttega korraldama kauba nõuetekohase mahalaadimise. 

Kauba transportimisel tekkinud kahju peab klient sisse nõudma 

transpordiettevõttelt. 

 

5. Puuduste kõrvaldamine, tehasegarantii 

Defekti avastamisel tuleb sellest viivitamatult Foresteri kirjalikult 

teavitada. Garantiitingimused on toodud kaubale lisatud kasutusjuhendis. 

Forester ei vastuta kahju eest, mille tingis kasutus- ja ohutusjuhendist 

mittekinnipidamine. 

Forester jätab endale õiguse nõuda kliendilt kulude hüvitamist, mis 

tekkisid kliendi poolt garantiinõuete eiramise tõttu. 

 

6. Omandiõiguse piiramine  

Omandiõigus lepingu esemele läheb kliendile üle ostuhinna täielikul 

tasumisel. Alles pärast ostuhinna täielikku tasumist on kliendil õigus lepingu ese 

võõrandada, töödelda või siduda muude asjadega. 

 Osaline omandiõigus ja kauba juhusliku hävimise või kahjustumise risk 

läheb kliendile üle lepingu eseme Foresteri laost eemaldamise momendist. 

Kliendi lepingule mittevastava käitumise juhul on Foresteril õigus nõuda 

lepingu ese tagasi ja esitada kahjunõue või lepingust taganeda. 
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7. Lõppsätted 

 TTT on vormistatud erinevates keeltes. Poolte lahkarvamuste korral 

omavad juriidilist tähtsust eestikeelsed eksemplarid. 

 Kõiges, mis ei ole reguleeritud TTT-s ja lepingus, juhinduvad pooled Eesti 

Vabariigi seadusandlusest. 

 Pooled vastutavad vastastikuste ärisuhete käigus neile teatavaks saanud 

ärisaladuse hoidmise eest. 

 Laimavate andmete levitamine, sealhulgas negatiivsete arvamuste 

avaldamine Foresteri toodangu ja tegevuse kohta internetis ja muus meedias, 

samuti Foresteri logo ja kaubamärgi kasutamine maine määrimiseks või 

kasuahnuses süüdistamiseks, toob kaasa haldusvastutuse (trahvi 300 000 eurot) 

ja kriminaalvastutuse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele. 

 Kui pool muudab oma asukohta, nime, või reorganiseeritakse, on ta 

kohustatud teist poolt sellest kümne päeva jooksul kirjalikult teavitama. 

Pooled kohustuvad kõigi lepingu täitmisega seonduvate vaidluste ja erimeelsuste 

puhul rakendama meetmeid nende vabatahtlikuks lahendamiseks. Kui 

kokkulepet ei saavutata, kuuluvad kõik vaidlused ja erimeelsused 

läbivaatamisele vastavalt Eesti Vabariigi seadustele Tartu Linnakohtus. Forester 

jätab endale õiguse esitada hagi samuti kõigile muudele kohtutele, kui see on 

juriidiliselt pädev. 

 


