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MÜÜGI- JA ÜÜRILEPINGUTE TÜÜPTINGIMUSED 

Kehtib alates 20.01.2016 

1. Kohaldamine 
1.1 Käesolevaid tüüptingimusi kohaldatakse infotehnoloogia teenusete müügi- ja üürilepingutele ning need 

täiendavad IT-teenuste eeskirja. 
1.2 Kui käesolevad tüüptingimused ja IT-teenuste eeskiri on omavahel vastuolus, kohaldatakse käesolevaid 

tüüptingimusi. 
1.3 Lepingus on ette nähtud kõik lepingu tingimused. 
1.4 Müüjana/Üürileandjana mõistetakse käesolevates tingimustes Telia Eesti AS (registrikood 10234957). 

2. Teenuste üleandmine, vastuvõtmine ja paigaldamine 
2.1 Teenused peavad vastama lepingus kokkulepitud tingimustele ning olema lepingus kokkulepitud 

omadustega. Teenused peavad vastama ka nende tellimise ajal kehtivatest õigusaktidest tulenevatele 
nõuetele. 

2.2 Teenused tuleb üle anda hiljemalt lepingus märgitud tähtajal. Kui Lepingupooled ei lepi kokku teisiti, 
eeldatakse, et Teenused antakse Ostjale/Üürnikule üle lepingus märgitud asukohas Eesti Vabariigis. Koos 
Teenustega antakse üle nende kasutusjuhendid eesti või inglise keeles ning muud nende valdamiseks, 
kasutamiseks ja käsutamiseks, Üürniku puhul valdamiseks ja kasutamiseks, vajalikud dokumendid. 

2.3 Kui lepingus ei ole ette nähtud teisiti, kohustub Ostja/Üürnik Teenused ise paigaldama. Sellisel juhul loetakse 
Teenused üleantuks nende valduse Ostjale/Üürnikule üleandmisest. 

2.4 Kui Teenuste paigaldamise kohustus lasub lepingu kohaselt Müüjal/Üürileandjal, loetakse Teenused 
üleantuks nõuetekohaselt paigaldatud  Teenuste Ostja/Üürniku poolt vastuvõtmisest. 

2.5 Ostja/Üürnik on kohustatud Teenuste valduse üleandmisel viivitamata kontrollima Teenuste koguse ja 
komplektsuse lepingule vastavust. 

2.6 Ostja/Üürnik kohustub kokkulepitud paigaldamise päevaks omal kulul ette valmistama paigaldamiseks 
vajaliku keskkonna vastavalt Müüja/Üürileandja juhistele. Müüja/Üürileandja kohustub edastama 
Ostjale/Üürnikule vajalikud juhised hiljemalt viis tööpäeva enne kokkulepitud paigaldamise päeva. 

2.7 Müüja/Üürileandja paigaldab Teenuseid tööajal, s.o tööpäeviti kell 9.00 kuni 18.00, kui lepingus ei ole kokku 
lepitud teisiti. 

2.8 Ostja/Üürnik kohustub võimaldama Müüjale/Üürileandjale sissepääsu oma ruumidesse ning kindlustama 
vajalikud tööruumid Teenuste paigaldamiseks kokkulepitud ajal.  

2.9 Teenuste paigaldamise lõpetamisel koostab Müüja/Üürileandja Teenuste üleandmise-vastuvõtmise akti, mille 
Ostja/Üürnik kohustub allkirjastama seitsme tööpäeva jooksul paigaldamise lõpetamisest. Kui paigaldus ei 
ole nõuetekohane või ilmnevad vead Teenuste funktsioneerimises, kohustub Ostja/Üürnik esitama sama 
tähtaja jooksul Müüjale/Üürileandjale pretensiooni, milles on paigalduses või Teenuste funktsioneerimises 
esinevad puudused piisava täpsusega kirjeldatud. Kui Ostja/Üürnik ei ole eelpoolnimetatud tähtaja jooksul 
üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastanud ega esitanud ka pretensiooni puuduste kohta, loetakse Teenused 
Ostja/Üürniku poolt vastuvõetuks. 

2.10 Sellised puudused või vead, mis ei takista Teenuste kasutamist, ei anna alust Teenuste vastuvõtmisest 
keeldumiseks. Sellised vead kuuluvad parandamisele Teenustele antud garantii raames.  

3. Juhusliku hävimise riisiko ja omandiõigus 
3.1 Teenuste juhusliku hävimise riisiko läheb Ostjale/Üürnikule üle koos Teenuste valduse üleandmisega. 
3.2 Teenuste omandiõigus läheb Ostjale üle Teenuste eest täielikul tasumisel. 

4. Teenuste asendamine, parendamine ja säilitamine 
4.1 Müüja/Üürileandja võib Ostja/Üürniku nõusolekul asendada lepingus kokkulepitud Teenuse teise oma 

omadustelt esialgsele Teenusele vastava Teenusega. 
4.2 Üürnik võib Üürileandjale kuuluvale Teenusele teha muudatusi ja parendusi ainult Üürileandja nõusolekul. 
4.3 Üürnik on kohustatud tagama üüritud Teenuste säilimise seisundis, mis vastab Teenuste lepingujärgsele 

kasutamisele ning tagastama Teenused pärast üürilepingu lõppemist. Üürnik on kohustatud hüvitama 
Teenuste hävimise, kaotsimineku või kahjustumisega tekkinud kahju, kuid mitte rohkem kui hävinud, 
kaotsiläinud või kahjustunud Teenuste maksumuse. 

5. Teenuste üleandmisega viivitamine 
5.1 Kui Müüja/Üürileandja viivitab Teenuste üleandmisega ning viivitus ei ole vabandatav, on Ostjal/Üürnikul 

õigus nõuda Müüjalt/Üürileandjalt leppetrahvi 0,16 % konkreetse Teenuse maksumusest, mida ei ole lepingus 
kokkulepitud tähtajal üle antud, iga üleandmisega viivitatud päeva eest, kuid kokku mitte rohkem kui 5 % 
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Teenuse maksumusest. Viivist ei ole õigust nõuda aja eest, millal Ostja/Üürnik kasutas müüdava/üürile antava 
Teenuse asendamiseks antud Teenust. 

6. Garantii 
6.1 Müüdud/üürileantud Teenuste garantiitähtaeg ja garantiitingimused on määratud garantii andja 

garantiitingimustes, millised on fikseeritud garantii andja poolt koostatud garantiidokumendis (juhendis), mis 
antakse Ostjale/Üürnikule üle koos Teenustega või mille asukoht veebis märgitakse lepingusse. 

6.2 Garantii andjaks võib olla Müüja/Üürileandja, varasem müüja või tootja. Garantii andja, vahendaja ja/või 
garantiiremondi teostaja märgitakse lepingusse. 

6.3 Kui Teenusele on lepingu kohaselt antud On-site garantii, toimetab Müüja/Üürileandja Teenuse Ostja/Üürniku 
asukohast garantiiremondi teostajale ning tagasi (on vahendajaks Ostja/Üürniku ja garantiiremondi teostaja 
vahel). 

6.4 Müüja/Üürileandja võib lepinguga anda Teenustele täiendava garantii, mis seisneb lubaduses Teenused 
teatud tähtaja jooksul ära parandada või välja vahetada. 

6.5 Kui Müüja/Üürileandja on lepingus märgitud garantii või täiendava garantii andjaks või on Teenusele antud 
on-site garantii, tuleb garantiijuhtumist teatada Müüjale aadressil: help@telia.ee või telefonil 606 9944. 

6.6 Teate edastamisel peab Ostja/Üürnik teatama järgmised andmed: 
 lepingu number; 
 Teenuse nimetus ja seerianumber; 
 vea kirjeldus; 
 Teenuse asukoht; 
 kontaktisiku nimi ja kontaktandmed. 

Ostja kontaktisik peab peale veast teatamist Müüja/Üürileandja nõudmisel olema kättesaadav. 

7. Nõuete esitamine 
7.1 Teenuste lepingutingimustele mittevastavusest, mis ilmnevad garantiiajal, tulenevad nõuded esitatakse 

lepingus märgitud garantii andjale, garantii vahendajale või garantiiremondi teostajale. 
7.2 Müüdud Teenuse lepingutingimustele mittevastavusest tulenevaid nõudeid, mis esitatakse peale garantiiaja 

lõppemist, on õigus esitada Müüjale 6 kuu jooksul garantii lõppemisest. 

8. Üürilepingu lõppemine ja ülesütlemine 
8.1 Kui pärast üürilepingu tähtaja möödumist jätkab Üürnik asja kasutamist, loetakse, et üürileping on muutunud 

tähtajatuks, kui Üürileandja või Üürnik ei avalda teisele lepingupoolele kahe nädala jooksul teistsugust tahet. 
8.2 Tähtajatu üürilepingu võib kumbki lepingupool üles öelda, teatades sellest vähemalt viis tööpäeva ette. 
8.3 Üürileandja võib lepingu ilma ette teatamata üles öelda, kui Üürnik rikub olulisel määral või tahtlikult Teenuste 

hoolika ja sihtotstarbelise kasutamise kohustust. 
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