
 

NCH KAUBA MÜÜGI ÜLDTINGIMUSED  
 
 

1. TINGIMUSTE KOHALDAMINE 
 

1.1 Lepingut ei loeta sõlmituks enne, kui NCH on kliendi tellimuse oma süsteemi sisestanud. 
1.2 Käesolevad tingimused on kliendi üldtingimuste (kui need eksisteerivad) suhtes ülimuslikud. 
1.3 Tarnija hinnapakkumine kehtib 30 päeva alates selle väljastamisest, kui tarnija ei ole seda enne tagasi võtnud. 

 

2. KAUBA KOHALETOIMETAMINE 

2.1 Tarnija toimetab kauba kohale lepingus märgitud aadressile või muule aadressile, milles lepingupooled on kirjalikult kokku leppinud.  
2.2 Kauba omand ei lähe kliendile üle enne, kui tarnijale on laekunud kõik summad, mis talle kauba eest tasumisele kuulusid, kuid riisiko läheb üle kauba üleandmise 

hetkest. 
 

3.  KLIENDI KOHUSTUSED 
 

3.1 Klient on kohustatud (omal kulul): 
 

(a) järgima tarnija poolt seoses kaubaga antud juhiseid, mis on märgitud toote etiketil, tehnilises dokumentatsioonis ja materjali ohutussertifikaatides; 
(b) vastutama kauba üleandmiseks ja vastuvõtmiseks vajalike ruumide ettevalmistamise ja korrashoiu eest; ning 
(c) kaupa mitte edasi müüma. 

 
4. TASUD JA ARVELDAMINE 

 
4.1 Klient maksab kauba eest makstavad tasud vastavalt lepingus sätestatule. 
4.2 Klient on kohustatud tasuma talle tarnija poolt esitatud arve täielikult ja vabalt kasutatavates vahendites 30 päeva jooksul pärast arve kuupäeva. 
4.3 Kõik summad esitatakse ilma käibemaksu ja/või muude kohaldatavate maksude või lõivudeta, mis lisatakse summale juurde, kui ei ole teisiti märgitud. 
4.4 Makse tegemise aeg on lepingu oluline tingimus. 
4.5 Kui klient ei tee tarnijale makset maksetähtpäevaks, võib tarnija arvestada tasumata summalt alates maksetähtpäevast viivist 8% aastas iga päeva eest, mille võrra 

makse viibib. 
4.6 Tarnija võib tasaarvestada kohustused, mis kliendil tema ees on, kohustustega, mis tal kliendi ees on. 

 
5.  PUUDUSED 

 
5.1 Kauba kohta, mille vastuvõtmisest klient keeldub põhjusel, et see ei vasta lepingu tingimustele, peab klient saatma kirjaliku teate tarnija registrijärgsesse 

asukohta või [SISESTADA KLIENTIDEENINDUSE E-POSTI AADRESS] 7 päeva jooksul pärast kauba üleandmist. 
5.2 Kauba koguse lepingule mittevastavuse või kauba kahjustumise või kaotsiminekuga seotud nõudeid võib esitada üksnes juhul, kui tarnijale saadetakse kirjalik 

teade kauba koguse mittevastavuse või kauba kahjustumise või kaotsimineku kohta: 
 

(a) 7 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist kauba kahjustumise ja/või koguse mittevastavuse puhul; 
(b) 7 päeva jooksul pärast tarnija poolt arve väljastamist kauba kaotsimineku korral. 

 
5.3 Mingil juhul ei tohi kahjustunud kaupa tarnijale tagastada enne, kui selle kohta on saadetud kirjalik taotlus. 
5.4 Tarnija ei vastuta kauba mittevastavuse eest, mille põhjuseks on õnnetus, tavapärane kulumine, hooletu kasutamine, rikkumine, ebaõige käsitsemine või 

kasutamine, puudujääk või muu rikkumine, mille on toime pannud mõni muu isik, mitte tarnija. 
 

6.  VASTUTUSE PIIRANGUD 
 

6.1 Tarnija ei vastuta saamata jäänud tulu, ärivõimalustest ilmajäämise, firmaväärtuse vähenemise ja/või muu sarnase kahju, loodetud kokkuhoiust ilmajäämise, 
kauba kaotsimineku või hävimise, lepingust ilmajäämise, kasutusvõimalusest ilmajäämise ega kaudse või puhtmajandusliku kahju ega kulu eest, välja arvatud 
lepingu tahtliku rikkumise korral tarnija poolt. 

6.2 Tarnija koguvastutus piirdub kauba eest makstud hinnaga, välja arvatud lepingu tahtliku rikkumise korral tarnija poolt.  
6.3 Tarnija ja klient kohustuvad järgima lepingus sätestatud tingimusi niivõrd, kuivõrd see on kooskõlas seadusega.  
6.4 Tarnija ei vastuta seadusest tulenevate garantiide ega tingimuste eest. 
6.5 Kui tarnija ei saa kliendi tegevuse või tegevusetuse tõttu oma lepingust tulenevaid kohustusi täita, ei vastuta tarnija otseste ega kaudsete kulude ega kahju eest, 

mida klient sellega seoses kannab. Kõigi kulude eest, mis on seotud kirjeldatud takistusega, vastutab klient ning on kohustatud ühtlasi tasuma ka kõik punkti 4.1 
kohaselt maksmisele kuuluvad tasud. 
 

7.  ANDMEKAITSE 
 
Tarnija kauba ja teenustega seoses toimub isikuandmete kogumine ja töötlemine tarnija poolt ja nimel. Töötlemine võib toimuda ka v äljaspool Euroopa Majanduspiirkonda. 
 
Kliendi nime ja aadressi ning andmeid tema maksekäitumise kohta v õidakse edastada krediidiinf ot koguv ale asutusele. 
 

8.  KONFIDENTSIAALSE TEABE KAITSE 
 
Osapool („teabe saaja“), kellele teine osapool („teabe avaldaja“) on avaldanud enda kohta konfidentsiaalset teavet, on kohustatud seda teavet salajas hoidma. 
Teabe saaja võib teabe avaldajalt saadud konfidentsiaalset teavet kasutada üksnes lepingus sätestatud eesmärkidel. Teabe saaja on kohustatud oma töötajaid ja 
esindajaid käesolevas punktis 8 sätestatud kohustustest teavitama ning tagama, et nimetatud isikud neid kohustusi ka täidavad. 
 

9.  LEPINGU LÕPETAMINE  
 

9.1 Kumbki lepingupool võib lepingu lõpetada, teatades sellest teisele lepingupoolele mõistliku aja ette, kui teine lepingupool ei tasu mõnda tasumisele kuuluvat 
summat. 

9.2 Lepingu lõpetamisel ükskõik millisel alusel:  
 

(a) on klient kohustatud viivitamata tasuma tarnijale kõik tarnija poolt esitatud tasumata arved ja neilt arvestatud viivise. Kauba eest, mis on tarnitud, kuid 
mille eest ei ole veel arvet esitatud, võib tarnija esitada arve, mis tuleb tasuda kohe pärast kättesaamist; või 

(b) on klient kohustatud tagastama omal kulul kogu tarnijale kuuluva kauba vastavalt tarnija poolt antud juhistele.  
 

9.3 Lepingu lõpetamisel (ükskõik millisel alusel) jäävad punktid 4, 5, 7, 8, 9 ja 10.3 siiski kehtima.  
9.4 Kummalgi lepingupoolel ei ole õigust tugineda lepingu lõpetamisel endapoolsele rikkumisele.  

 
10. ÜLDSÄTTED 

 
10.1 Leping ja selles viidatud dokumendid sisaldavad kogu lepingupoolte kokkulepet lepingu eseme osas ning tühistavad kõik lepingupoolte vahelised varasemad 

kokkulepped, mis puudutavad lepingu eset, ning lepingu muudatus on kehtiv üksnes juhul, kui see on vormistatud kirjalikult ja selle on allkirjastanud kõik 
lepingupooled. 

10.2 Kui mõni pädev kohus või muu asutus leiab, et mõni lepingu säte (või selle osa) on kehtetu või ebaseaduslik või ei ole täitmisele pööratav, loetakse, et nimetatud 
säte või sätte osa ei ole vastavas ulatuses lepingu osa ning see ei mõjuta teiste lepingu sätete kehtivust ega täitmisele pööratavust. 

10.3 Lepingule kohaldatakse Eesti õigust ning kõik lepinguga seotud vaidlused lahendatakse Eesti kohtutes. 


