QPC Technology Group / Kamitra tehas üldised tarnetingimused
1. Rakendusala
Käesolevaid tarnetingimusi kasutatakse QPC Technology Group OÜ (edaspidi Müüja) ja tema klientide (edaspidi Ostja)
vahelistes tehingutes. Kõik antud tingimuste muudatused peavad olema vormistatud kirjalikult.

2. Tehingu toimumine
2.1. Pakkumine, tellimuse kinnitus ja lepingu sõlmimine
Müüja poolt Ostjale esitatav pakkumine on jõus pakkumises märgitud tähtaja jooksul. Kui pakkumises pole teisiti
märgitud, on see kehtiv 30 päeva arvates pakkumise kättesaamisest Ostja poolt.
Müüja ja Ostja vahel jõustub leping kui Müüja on saatnud tellimusel baseeruva tellimuse kinnituse Ostjale.

3. Tarne täitmise põhitingimused
3.1. Tarneaeg
Tarneaega hakatakse lugema alljärgnevatest sündmustest hiliseimast: lepingu jõustumise päevast / kokkulepitud
maksegarantii saabumisest või ettemaksu laekumisest Müüjale / tarneks vajaliku vältimatu info laekumisest Müüjale.
3.2. Tarnetingimus
Kui teisiti pole kokku lepitud, on tarnetingimus EXW Volta tn 9, Tallinn (“Incoterms 1990”).
3.3.Vastutus
Vastutus kauba säilimise eest läheb üle kauba üleandmisel Ostjale või üleandmisel kauba transportijale kui poolte
kokkuleppest ei tulene teisiti. Kui kaupa ei saa üle anda vastavalt kokkulepitud tarneajale ja see on tingitud Ostjast või
muudest, Müüjast sõltumatutest asjaoludest, läheb vastutus kauba säilimise eest üle Ostjale hetkest, kui Müüja on
teinud endast kõik, mida ta vastavalt lepingule pidi tegema kauba üleandmiseks.
3.4. Kauba omadused
Müüja vastutab kauba kvaliteedi ja teiste omaduste eest vastavalt tellimuses määratletud ja muu Ostja poolt kirjalikult
antud ja Müüja poolt kinnituses aktsepteeritud informatsiooni ulatuses.
Müüja ei vastuta kauba kasutustingimuste õigsuse eest. Müüja ei vastuta vigade eest, mis tulenevad Ostja käest saadud
materjalist või lähteandmete õigsusest. Müüja vastutus igas olukorras piirdub kauba maksumusega.
3.5. Lepingu täitmise tähtaja ületamine
Juhul, kui Müüja enne lepinguga võetud kohustuste täitmise tähtaja saabumist näeb ette, et ta ei suuda võetud
kohustusi kokkulepitud tähtajaks täita, on ta kohustatud koheselt informeerima Ostjat ning samas teatama hilinemise
põhjuse ja uue täitmise tähtaja.
Kui kiirtellimuse hilinemine toimub Müüja süül, on Ostjal õigus nõuda hinna korrigeerimist vastavalt tegelikule
tarneajale. Kui hilinemine on tingitud Ostjast, ei ole Ostjal õigust nõuda kompensatsiooni.
3.6. Kaudne kahju
Müüja ei ole kohustatud korvama Ostjale hilinemisest või toote vealisusest tingitud kaudseid kahjusid (saamata jäänud
tulu vms). Müüja ei vastuta kaubaga kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest.
3.7. Tehingu hind
Tehingu hinnaks on Ostja ja Müüja vahel kokku lepitud ja Müüja poolt tellimuse kinnituses väljendatud hind.
Hinnad kehtivad kinnituses näidatud summas ja valuutas. Hind ei sisalda käibemaksu. Hinda ei korrigeerita vastavalt
valuutakursside muutustele. Müüjal on õigus hinda korrigeerida, kui leping hõlmab pikemat perioodi kui 6 kuud.
3.8. Maksetähtaeg
Maksetähtaja (10 kalendripäeva) arvestus algab Müüja poolt arve väljastamise kuupäevast, juhul kui pooled ei ole
lepinguga kokku leppinud teisiti.

3.9. Leppetrahv
Maksetähtaja ületamisel on Müüjal õigus nõuda viivist 0,25 % tähtaegselt tasumata summalt päevas. Lisaks on Müüjal
õigus nõuda maksete sissenõudmiseks tehtud kulude hüvitamist.
3.10. Maksegarantii ja ettemaks
Juhul kui pooled on kokku leppinud maksegarantii või ettemaksu osas, tuleb need anda või sooritada enne kauba
valmistamise alustamist. Ettemaksu laekumise hilinemisel või Ostja poolt esitatud andmete ja/või tingimuste muutmisel
peale tellimuse kinnitamist, on Müüjal õigus valmistada tellimus vastavalt oma tootmisgraafikule. Ka peale
maksegarantii või ettemaksu saamist on Müüjal õigus nõuda kogu lepingusumma maksmist, kui tal on põhjendatud alus
arvata, et kogu lepingusumma või osa sellest jääb Ostja poolt tasumata. Müüjal on õigus viivitada tarnetega kuni
hilinenud maksed on sooritatud või vastuvõetav maksegarantii on antud. Sellistel põhjustel hilinemise eest ei ole Ostjal
õigust kompensatsioonile.
3.11. Reklamatsioonid ja vigade parandamine
Kui tarnitud kaubal ilmnevad puudused, mida ei olnud võimalik kauba üleandmisel Ostjale tuvastada, on Ostja
kohustatud sellest koheselt, kuid mitte hiljem kui 30 tööpäeva jooksul arvates kauba üleandmisest, Müüjat kirjalikult
teavitama. Sellisel juhul ja tingimusel, et viga ei ole tekkinud Ostja poolse tegevuse või tegevusetuse tulemusena, on
Müüja kohustatud kaubal avastatud puudused tasuta kõrvaldama, selle võimatusel kauba nõuetele vastava kauba vastu
ümber vahetama tingimusel, et ei kaasneks põhimõttelisi muudatusi võrreldes algselt kokkulepituga.

4. Lepingu ennetähtaegne ülesütlemine
4.1. Ostja õigus leping ennetähtaegselt üles öelda
Kui Müüja tarne erineb põhimõtteliselt kokkulepitust ja puudust Ostja kirjaliku märkuse alusel poolte vahel kokku
lepitud aja jooksul erinevust ei likvideerita või uut, lepingule vastavat kaupa ei tarnita, on Ostjal õigus pooltevaheline
leping üles öelda.
4.2. Müüja õigus leping ennetähtaegselt üles öelda
Kui Ostja ei tasu lepinguga kindlaksmääratud makseid samas sätestatud korras õigeaegselt ja viivitus on oluline ning ei
sõltu Müüjast, on Müüjal õigus leping täielikult üles öelda või öelda üles osas, millega seotud kaupa Ostja ei ole veel
vastu võtnud. Müüjal on õigus leping üles öelda ka siis, kui Ostja teate põhjal või muul viisil on Müüjale teatavaks
saanud, et Ostja‐poolne maksekohustuse täitmine hilineb oluliselt. Müüja võib lepingu ennetähtaegselt üles öelda ka
juhul, kui Ostja ei täida oma lepingu või seadusejärgseid kohustusi ega aita lepingu täitmisele kaasa hea tava kohaselt.
5. Force majeure
Müüjale ei järgne vastutust lepinguga võetud kohustuste täitmata jätmise või mittekohase täitmise eest juhul, kui
lepinguga võetud kohustuste mittetäitmine või mittekohane täitmine oli tingitud poolte tahtest mitteolenevatest
asjaoludest (Force Majeure).
6. Kindlustus
Pooled vastutavad kauba kindlustamise eest vastavalt kokkulepitud tarnetingimusele.
7. Kauba omandiõiguse üleminek
Omandiõigus kaubale läheb Müüjalt Ostjale üle peale kauba koguhinna tasumist Müüjale kui pooled ei ole teisiti kokku
leppinud.
8. Erimeelsuste lahendamine
Müüja ja Ostja vahelist lepingut puudutavad erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppe
saavutamine osutub võimatuks, lahendatakse erimeelsused kostja asukohajärgses kohtus
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