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KLIENDILEPING NR. 1000  

 

Klient 

 

Kliendinumber   1234 

Registrikood   87654321 

Nimi    OÜ Autovaruosad 

Juriidiline aadress  Tallinn 

(kajastub Forss esitatud arvetel) Roheluse 5 

 

Tegelik tegutsemisaadress  Harjumaa Saku vald 

(sellele aadressile toimub kauba Niidu 15 Harjumaa 15263  

ja posti saatmine) 

 

Telefon    6486955 

Faks    6486988 

E-mail    info@autovaruosad.ee    

 

Esindaja nimi   Kalle Karu 

Esindaja roll   volitus 30.06.2007 

( juhatuse liige või volitus) 

 

Kontaktisiku nimi ja sidevahendid Jarno Trulli   jarno@autovaruosad.ee  tel  5032654 

 

Käesolev leping on sõlmitud  Tallinnas, 01.jaanuar 2012.a. OÜ Forss  (edaspidi nimetatud Müüja) esindaja Mait 

Kautsaar isikus, kes tegutseb volituse alusel, ja Klient vahel alljärgnevas: 

 

Üldsätted 

1. Käesolevas lepingus kokkulepitu kehtib ka Kliendi ja OÜ Tarfor (reg nr 11263872 , Aardla 23c Tartu) 

vahelistele kliendisuhetele ning lepingus märgitud Müüja õigused ja kohustused laienevad ka vastavalt 

OÜ-le Tarfor. Iga konkreetse tehingu osas lähtutakse lepingulistes suhetes Müüja juriidilisest isikust 

vastavalt käesoleva lepingu punktis 2 märgitule. 

2. Müüja  kohustub müüma  Kliendile autovaruosasid ja –tarvikuid (edaspidi Kaubad) Forss kaubamärki 

kandvates autovaruosade kauplustes Aardle 23c Tartus (OÜ Tarfor), Mooni tn 30 Tallinnas (OÜ Forss) 

ja Reti tee 12 Rae vald Harjumaal (OÜ Forss) ning osutama Kliendile töökojas, Mooni 30 Tallinn (OÜ 

Forss), autode remondi- ja hooldusteenust (edaspidi Teenused) vastavalt Kliendi poolt esitatud 

Tellimusele, Klient kohustub  kaupade ja teenuste eest tasuma käesolevas Lepingus ja  Tellimuses 

kokkulepitud tingimustel. 

3. Kliendil ei ole lubatud Lepinguga ettenähtud õigusi ja kohustusi üle anda kolmandatele isikutele. 

 

Kauba/teenuse tellimine 

4. Klient volitab käesolevaga tema nimel Kaupu ja Teenuseid  tellima Lepingus nimetatud isikud ja/või 

isikud, kes esitavad kliendikaardi. Klient kohustub viivitamatult informeerima Müüjat  faksi või e-posti 

teel mõne ja/või kõigi volitatud isikute volituste lõpetamisest. Juhul, kui Klient ei informeeri 

õigeaegselt Müüjat  tema poolt volitatud isikute volituste lõpetamisest, loetakse antud isiku poolt 

esitatud tellimused tehtuks Kliendi nimel ning Klient kohustub täitma nendest tellimustest tekkinud 

kohustused Müüja ees ning hüvitama sellega Müüjale tekitatud kahju. 

5. Kliendikaardi üleandmisel kasutamiseks kolmandatele isikutele vastutab Klient kliendikaardi alusel 

tema nimel tehtud tehingutest Müüja ees tekkivate kohustuste täitmise eest, välja arvatud juhul, kui ta 

on eelnevalt kirjalikult taasesitavas vormis teatanud kaardi kaotsiminekust või vargusest. 
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6. Kliendi soovil annab Müüja Kliendile lepingu sõlmimisel kasutajanime ja parooli, millega Kliendil on 

võimalik tellida Kaupa Müüja intreneti kodulehe tellimiskeskusest aadressil www.forss.ee.  

Kasutajanime ja parooli kasutamisel kolmandate isikute poolt vastutab Klient tellimiskeskuse 

vahendusel tema nimel tehtud tehingutest Müüja ees tekkinud kohustuste täitmise eest, välja arvatud 

juhul, kui ta on eelnevalt kirjalikult taasesitatavas vormis palunud kasutajakonto sulgeda. 

7. Kaupade Tellimiseks esitab Klient Müüjale tellimuse Müüja asukohas (Mooni tn 30 Tallinnas, Aardla 

23c Tartu, või Reti tee 12 Rae vald Harjumaal), e-maili teel (hulgi@forss.ee - Tallinn Mooni 

tarfor@forss.ee - Tartu Aardla;  , reti@forss.ee - Reti tee Harjumaa ) või läbi Müüja interneti kodulehe 

kliendikeskuse ( www.forss.ee), kus kauba kättesaamise koht tuleb valida tellimuse esitamisel. Teenuste 

tellimus vormistatakse Müüja asukohas või e-maili tookoda@forss.ee teel.  

8. Teenuste tellimine ja töö vastuvõtmine vormistatakse vastava kirjaliku töökäsuga. 

 

Kauba/teenuse üleandmine 

9. Müüja täidab Kaupade tellimuse kokkulepitud tähtajaks või kui selles ei ole eraldi kokku lepitud, siis 

hiljemalt tellimuse saamisele järgneval tööpäeval  v.a. juhul, kui Müüjal laos tellitud Kaup puudub. 

10. Laos tellitud Kauba puudumisel teavitab Müüja sellest esimesel võimalusel  Klienti  ja teatab 

orienteeruva Kauba saabumise aja ning väljastab kauba Tellijale hiljemalt kahe tööpäeva jooksul   

Kauba lattu saabumisest.  

11. Müüja vastutab Kaupade üleandmisel tekkinud viivitusest Kliendile tekkinud kahju eest vaid juhul, kui 

viivitus on tingitud Müüja süülisest käitumisest. 

12. Müüja annab Kaubad Kliendile üle vastavalt tellimisel kokkulepitule kas  Müüja asukohas (Mooni tn 30 

Tallinnas, Aardla 23c Tartu või Reti tee 12 Rae vald Harjumaal) või saadab DPD Eesti AS 

kullerteenusega. Müüja tasub ise riigisisese kullerteenuse, kui saadetava Kauba maksumus ületab 

saatmise hetkel kehtiva miinimumsumma (käesoleva lepingu sõlmimise ajal 50 eurot). 

13. Müüja asukohas (Mooni tn 30 Tallinnas, Aardla 23c Tartus või Reti tee 12 Rae vald Harjumaal) antakse 

Kaubad Kliendile üle koos arvega , kullerteenuse kasutamisel vormistatakse lisaks vastav 

saatedokument. 

 

Kaupade/teenuste eest tasumine 

14. Kaupade ja Teenuste eest tasumisel on aluseks Müüja poolt määratud hinnakiri, millega on võimalik 

tutvuda Müüja asukohas ning tema kodulehel www.forss.ee. Rakendatakse tellimuse esitamise päeval 

kehtivaid hindu, kui Poolte vahel ei lepita kokku teisiti. 

15. Soodustuste ja allahindluste kohta Kaupadele ja Teenustele sõlmitakse Poolte vahel eraldi kokkulepped, 

mis on käesoleva Kliendilepingu lahutamatuks osaks, on konfidentsiaalsed ning ei kuulu kolmandatele 

isikutele avaldamisele. 

16. Teavitades sellest kirjalikult Klienti, on Müüjal on õigus soodustuste ja allahindluse rakendamisest 

loobuda, kui Kliendi poolt ostetavad kaubakogused ei õigusta hinnasoodustust. 

17. Klient tasub Kaupade ja Teenuste eest kohapeal sularahas, maksekaardiga või pangaülekandega Müüja 

arveldusarvele arvel märgitud tähtajaks. Kliendi krediidilimiit on 1000 eurot, mis võib lepingu 

kehtivuse ajal muutuda vastavalt kliendi ostukäibele. 

18. Tähtajaks arve tasumata jätmisel on Müüjal õigus nõuda Kliendilt  viivist 0,5 % tasumata summalt iga 

tasumisega viivitatud päeva eest.  

19. Pretensioonide korral Kauba koguse, sortimendi või kvaliteedi suhtes, vormistab Klient müüja asukohas 

Kaupade tagastusakti. 

 

Muud osapoolte õigused ja kohustused 

20. Kui Klient on tellinud või ostnud vale Kauba, ei ole Müüja kohustatud seda tagasi ostma ( võtma).  
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21. Kui Klient loobub Tellitud Kaubast, kohustub ta Müüjale hüvitama Kauba tellimiseks ja tagastamiseks 

tehtavad kulutused või tagastamise võimatuse korral Kauba välja ostma. 

22. Kui Klient ei ole Tellitud ja Müüja asukohas talle väljastamisele kuuluvale kaubale järele tulnud 30 

kalendripäeva jooksul alates talle Kauba lattu saabumisest teatamisest, on Müüjal õigus Kaup 

realiseerida või nõuda Kliendilt p.21 sätestatud kohustuse täitmist. 

23. Müüjal on õigus keelduda tellimuste vastuvõtmisest, Kauba väljastamisest ja teenuste osutamisest, kui 

Kliendil on Müüja ees võlgnevus, ta on jätnud arved tähtaegselt tasumata või tellimus ületab Kliendi 

krediidilimiidi. 

24. Lepingule allkirjutamisega annab Klient Müüjale õiguse väljastada Kliendile e-posti teel pakkumisi ja 

teavet Kaupade ja Teenuste kohta. 

 

Lõppsätted 

25. Käesolev Leping jõustub arvates allakirjutamisest ning on sõlmitud tähtajaga üks aasta. Leping pikeneb 

samaks tähtajaks, kui kumbki pool ei teata 1 kuu enne lepingu tähtaega  teisele Poolele lepingu 

lõpetamisest.  

26. Mõlemal Poolel on õigus Leping igal ajal lõpetada, teatades sellest teisele Poolele kirjalikult 

taasesitatavas vormis ette 1 kuu. Lepingu lõpetamine ei vabasta Klienti tasumata arvete tähtaegsest 

tasumisest ja Pooli enne Lepingu lõpetamist võetud kohustuste täitmisest. 

27. Kõik Lepingu muudatused jõustuvad pärast nende allakirjutamist mõlema Poole poolt allakirjutamise 

momendist või Poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal. Pooled on õigustatud Lepingut muutma nii 

kirjalikus vormis kui ka muudatuste kokkuleppimisega faksi või e-posti teel. 

28. Lepingu täitmisel tekkinud vaidlused lahendatakse Poolte omavaheliste läbirääkimiste teel. Kokkuleppe 

mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Müüja asukoha järgses kohtus. 

29. Käesolev Leping on vormistatud kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest 

kumbki Pool saab ühe eksemplari. 

 

 

Müüja 

 

OÜ FORSS 

 

reg.nr.10283967   

km.koh.nr.EE100106875 

 

Moon 30 Tallinn 10615  

Tel  6651012, 6651096  

Faks 6564060   

e-mail: hulgi@forss.ee 

 

a/a  SEB 10052045726002 

IBAN: EE221010052045726002 

SWIFT: EEUHEE2X 
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Lisa 1 lepingule nr. 1000 

 

 
 

Kliendi poolt volitatud isikute nimekiri 

 

 

 

Ees- ja perekonnanimi   Isikukood või sünniaeg   Volitatava allkiri 
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