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Kohaldamine
Käesolevaid tüüptingimusi (edaspidi Tüüptingimused) kohaldatakse standardtarkvara litsentsilepingutele ning
need täiendavad IT-lepingute üldtingimusi.
Kui Tüüptingimused ja IT-lepingute üldtingimused on omavahel vastuolus, kohaldatakse Tüüptingimusi.
Standardtarkvara all mõistetakse arvutiprogrammi koos selle kasutusjuhendi ja muu kaasas oleva
dokumentatsiooni ning andmekandjaga, mida turustatakse ja litsentseeritakse paljudele klientidele.
Standardtarkvara uue versiooni all mõistetakse uute funktsionaalsustega varustatud standardtarkvara.
Lepingus on ette nähtud kõik lepingu tingimused.
Telia Eesti AS (registrikood 10234957), edaspidi nimetatud Telia.

2
Standardtarkvara üleandmine, vastuvõtmine ja paigaldamine
2.1 Standardtarkvara peab vastama lepingus kokkulepitud tingimustele ning tema kohta koostatud
dokumentatsioonile.
2.2 Standardtarkvara tuleb üle anda hiljemalt lepingus märgitud tähtajal. Kui lepingupooled ei lepi kokku teisiti,
eeldatakse, et standardtarkvara antakse üle lepingus märgitud asukohas Eesti Vabariigis. Kasutusjuhendid
peavad olema eesti või inglise keeles.
2.3 Kui lepingus ei ole ette nähtud teisiti, kohustub litsentsisaaja standardtarkvara ise paigaldama. Sellisel juhul
loetakse standardtarkvara üleantuks selle valduse üleandmisest.
2.4 Kui standardtarkvara paigaldamise kohustus lasub lepingu kohaselt Telial, loetakse standardtarkvara
üleantuks nõuetekohaselt paigaldatud standardtarkvara litsentsisaaja poolt vastuvõtmisest.
2.5 Litsentsisaaja on kohustatud standardtarkvara valduse üleandmisel viivitamata kontrollima selle koguse ja
komplektsuse lepingule vastavust.
2.6 Litsentsisaaja kohustub kokkulepitud paigaldamise päevaks omal kulul ette valmistama paigaldamiseks
vajaliku keskkonna vastavalt Telia juhistele. Telia kohustub edastama litsentsisaajale vajalikud juhised
hiljemalt 5 (viis) tööpäeva enne kokkulepitud paigaldamise päeva.
2.7 Telia paigaldab standardtarkvara tööajal, kui lepingus ei ole kokkulepitud teisiti.
2.8 Litsentsisaaja kohustub võimaldama Teliale sissepääsu oma ruumidesse ning kindlustama vajalikud
tööruumid standardtarkvara paigaldamiseks kokkulepitud ajal.
2.9 Standardtarkvara paigaldamise lõpetamisel koostab Telia standardtarkvara üleandmise-vastuvõtmise akti,
mille litsentsisaaja kohustub allkirjastama 7 (seitsme) tööpäeva jooksul paigaldamise lõpetamisest. Kui
paigaldus ei ole nõuetekohane või ilmneb standardtarkvara oluline mittevastavus tema kohta koostatud
dokumentatsioonile, kohustub litsentsisaaja esitama sama tähtaja jooksul Teliale pretensiooni. Kui
litsentsisaaja ei ole eelpoolnimetatud tähtaja jooksul üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastanud ega esitanud
ka pretensiooni puuduste kohta, loetakse standardtarkvara litsentsisaaja poolt vastuvõetuks.
2.10 Sellised puudused paigalduses või standardtarkvara mittevastavused selle kohta koostatud
dokumentatsioonile, mis ei takista standardtarkvara kasutamist (ebaoluline mittevastavus), ei anna alust
standardtarkvara vastuvõtmisest keeldumiseks.
3
Juhusliku hävimise riisiko
3.1 Standardtarkvara juhusliku hävimise riisiko läheb litsentsisaajale üle koos standardtarkvara valduse
üleandmisega.
4
Standardtarkvara asendamine ja parendamine
4.1 Telia võib litsentsisaaja nõusolekul asendada lepingus kokkulepitud standardtarkvara selle uue versiooniga
või teise standardtarkvaraga.
4.2 Telia võib standardtarkvara enne selle üleandmist parendada eeldusel, et standardtarkvara vastab peale
sellesse tehtud parendusi lepingus ettenähtud tingimustele ning on lepingus kokkulepitud omadustega.
5
Kasutusõigus
5.1 Standardtarkvara autoriõigus ja muud intellektuaalse omandi õigused kuuluvad Teliale või kolmandale isikule
(tootjale/autorile). Teliale või kolmandale isikule (tootjale/autorile) kuuluvad kõik õigused, mida ei ole lepinguga
litsentsisaajale spetsiaalselt üle antud.
5.2 Litsentsisaaja saab standardtarkvara kasutusõiguse, mille tingimused tulenevad lepingus määratud Telia või
tootja/autori kasutusõiguse tingimustest. Kui lepingus ei ole kasutusõiguse tingimusi täpsemini määratud,
kohaldatakse käesolevate tüüptingimuste punktides 5.3 – 5.8 määratud kasutusõiguse tingimusi.
5.3 Litsentsisaaja saab standardtarkvara seadmepõhise kasutusõiguse (lihtlitsentsi) Eesti Vabariigi territooriumil
oma äriühingu sisemisteks vajadusteks. Litsentsisaajal ei ole õigust ilma Telia eelneva nõusolekuta kasutada
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standardtarkvara teenuste osutamiseks kolmandatele isikutele läbi standardtarkvara abil opereeritava
teeninduskeskuse.
Litsentsisaajal ei ole õigust loovutada standardtarkvara ega selle kasutusõigust kolmandatele isikutele ilma
Telia eelneva nõusolekuta.
Litsentsisaajal ei ole õigust standardtarkvara ilma Telia nõusolekuta reprodutseerida, tõlkida, kohandada ega
muul viisil ümber töötada ja saadud tulemusi reprodutseerida, välja arvatud juhul, kui see on vajalik
standardtarkvara kasutamiseks seadme(te)l, ulatuses ja eesmärkidel, milleks standardtarkvara omandati.
Litsentsisaajal on õigus standardtarkvara reprodutseerida ning seda tõlkida juhul, kui see on hädavajalik
informatsiooni saamiseks algsest standardtarkvarast sõltumatult loodud tarkvara ühilduvuse tagamiseks teiste
programmidega, kui programmide ühilduvust tagav informatsioon ei ole olnud litsentsisaajale eelnevalt
kättesaadav ja selline tegevus piirdub algse standardtarkvara osadega, mis on vajalikud ühilduvuse
tagamiseks. Informatsiooni, mis on saadud eelpoolnimetatud tegevusega, ei tohi kasutada muuks otstarbeks
kui sõltumatult loodud tarkvara ühilduvuse tagamiseks, üle anda kolmandatele isikutele ega kasutada oma
olemuselt sarnase tarkvara arendamiseks, tootmiseks, realiseerimiseks või muude intellektuaalse omandi
õigust rikkuvate tegude sooritamiseks.
Litsentsisaajal ei ole õigust teha standardtarkvarast koopiaid ilma Telia nõusolekuta, välja arvatud varukoopia
tegemine tingimusel, et see on vajalik standardtarkvara kasutamiseks või kadunud, hävinud või
kasutamiskõlbmatuks muutunud standardtarkvara taastamiseks.
Litsentsisaajal ei ole ilma Telia eelneva kirjaliku loata õigust tarkvara edasi arendada või kasutada
komponendina tarkvara koosseisus.
Litsentsisaajal on keelatud avada standardtarkvara suletud faile või püüda kindlaks määrata standardtarkvara
lähtekoodi. Litsentsisaajal on õigus jälgida, uurida või katsetada standardtarkvara toimimist eesmärgil
selgitada välja programmelemendi aluseks olnud ideed ja põhimõtted juhul, kui ta teeb seda standardtarkvara
laadimise, esitamise, käitamise, ülekandmise või talletamise käigus, mille tegemiseks ta on õigustatud.
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Standardtarkvara üleandmisega viivitamine
6.1 Kui Telia viivitab standardtarkvara üleandmisega ning viivitus ei ole vabandatav, on litsentsisaajal õigus nõuda
Telialt leppetrahvi 0,5 % konkreetse standardtarkvara maksumusest, mida ei ole lepingus kokkulepitud tähtajal
üle antud, iga üleandmisega viivitatud päeva eest, kuid kokku mitte rohkem kui 10 % standardtarkvara
maksumusest. Leppetrahvi ei ole õigust nõuda aja eest, millal litsentsisaaja kasutas Telia poolt
standardtarkvara asendamiseks antud teist standardtarkvara.
7
Garantii
7.1 Standardtarkvara garantiitähtaeg ja garantiitingimused on määratud Telia või tootja garantiitingimustes. Kui
lepingus ei ole garantiitingimusi või garantiitähtaega määratud, kohaldatakse käesolevate tüüptingimuste
punktides 7.2 – 7.9 sätestatud garantiitingimusi.
7.2 Garantiitähtaeg on 90 (üheksakümmend) kalendripäeva standardtarkvara üleandmisest. Telia kohustub tasuta
kõrvaldama garantiitähtaja jooksul ilmnenud standardtarkvara vead või asendama vigase standardtarkvara
uuega juhul, kui litsentsisaaja on Teliale veast kirjalikult teatanud hiljemalt 5 (viie) tööpäeva jooksul vea
avastamisest.
7.3 Standardtarkvara on vigadega, kui ta ei vasta olulisel määral tema kohta koostatud dokumentatsioonile. Telia
ei garanteeri standardtarkvara töötamist katkestuste ja vigadeta.
7.4 Garantii alla ei kuulu vigade, mis on tekkinud standardtarkvara lepinguvastasest kasutamisest või
kasutamisest selleks sobimatul riistvaral või koos selleks sobimatu tarkvaraga, parandamine, samuti vigade
parandamine, mis on tingitud standardtarkvara muutmisest, juurutamisest või parandamisest, mis ei ole tehtud
Telia poolt.
7.5 Telia parandab standardtarkvara vead kaughalduse teel oma asukohas. Kokkuleppel litsentsisaajaga võidakse
viga otsida ka viimase asukohas, millisel juhul on Telial õigus nõuda sõidu- ja majutuskulude hüvitamist.
7.6 Telia parandab vea otsimise käigus avastatud standardtarkvara vead, mis ei kuulu garantii alla, kui selles on
litsentsisaajaga eelnevalt kokku lepitud ning litsentsisaaja tasub selle eest vastavalt Telia kehtivale
hinnakirjale.
7.7 Kui Telia ei paranda garantii alla kuuluvat viga ega asenda vigast standardtarkvara uuega mõistliku aja jooksul,
on litsentsisaajal õigus leping üles öelda ning nõuda tema poolt tasutud litsentsitasu tagastamist.
7.8 Telia vastutus garantiikohustuse rikkumise eest on piiratud Tüüptingimuste p.-s 7 sätestatuga ning
litsentsisaajal ei ole õigust kasutada muid õiguskaitsevahendeid.
7.9 Telia vastutus Standardtarkvara vigade eest on piiratud Tüüptingimuste p.-s 7 sätestatud garantiikohustuse
täitmisega.
8
Litsentsilepingu lõppemine ja ülesütlemine
8.1 Kui tootja/autori litsentsitingimustes ei ole ette nähtud teisiti, on Telial õigus litsentsileping ilma ette teatamata
üles öelda, kui litsentsisaaja rikub mistahes lepingus või käesolevates tüüptingimustes sätestatud
kasutusõiguse tingimust.
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Litsentsilepingu lõppemisel on litsentsisaaja kohustatud viivitamatult lõpetama standardtarkvara kasutamise
ning hävitama lepingu alusel kasutatud standardtarkvara ja üleantud dokumentatsiooni või tootja/autori või
Telia nõudmisel tagastama selle vastavalt kas tootjale/autorile või Teliale.
Litsentsilepingu lõppemisel ei tagastata litsentsisaaja poolt tasutud litsentsitasu. Kui litsentsitasu tasuti
perioodiliste maksetena, kuulub ettemaksuna tasutud litsentsitasu tagastamisele proportsionaalselt ajale, mille
vältel jääb litsentsisaajal Tarkvara lepingu lõppemise tõttu kasutamata. Ettemakstud litsentsitasu ei tagastata,
kui Telia ütles lepingu üles litsentsisaaja poolt kasutusõiguse tingimuste rikkumise tõttu.
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