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1.

MÕISTED

1.1.

Alljärgnevalt loetletud mõisteid kasutatakse käesolevas dokumendis siintoodud
tähenduses:
1.1.1. Käitumiseeskiri – Telia Company, kuhu kuulub ka Telia Eesti AS, poolt
kehtestatud nõuded oma Partneritele on leitavad Telia Company veebilehelt.
1.1.2. Partner – ettevõte või isik, kellele on väljastatud Ostutellimus kauba või
teenuse tellimiseks;
1.1.3. Ostutellimus – Telia poolt Partnerile väljastatud tellimus kaupade ostmiseks
ja/või teenuste tellimiseks;
1.1.4. Üldtingimused – käesolev dokument.

2.

ESE JA KEHTIVUS

2.1.

Üldtingimused kohalduvad kõigile Telia poolt Partnerile väljastatud Ostutellimustele,
mille osas pole Partneri ja Telia vahel lepitud kirjalikus vormis kokku teisiti.
Üldtingimustes sätestatut pole võimalik muuta muus vormis peale kirjaliku vormi, muus
vormis tehtud muudatused on tühised.

2.2.

Üldtingimused loetakse jõustunuks alates hetkest, kui Partner on väljendanud oma
nõustumust Telia väljastatud Ostutellimusele või olukorras, kus Partner ei väljenda
eraldi oma nõustumust, alates Ostutellimuse kätte saamisest. Üldtingimuste jõustumine
ei eelda dokumendi allkirjastamist Partneri ja/või Telia poolt.

2.3.

Ostutellimusele kohaldub Üldtingimuste versioon, mis on kehtiv Ostutellimuse
väljastamise hetkel.

2.4.

Täiendavat teavet Üldtingimuste kohta saab Partner Ostutellimuse väljastanud Telia
kontaktisikult või aadressil ostud@telia.ee.

3.

MAKSETINGIMUSED

3.1.

Kõigi tasude osas, mis kuuluvad seoses Ostutellimuse täitmisega Telia poolt Partnerile
tasumisele, kehtib maksetähtaeg 60 kalendripäeva alates arve kättesaamisest Telia
poolt.

3.2.

Partneri poolt Teliale esitatav arve peab sisaldama vähemalt järgmist teavet:
3.2.1. Arvel peab olema viidatud Telia väljastatud Ostutellimuse numbrile. Võimaluse
korral viidata arve igal real sellele vastavale Ostutellimuse reale.
3.2.2. Arvel peavad olema Telia Eesti rekvisiidid:
Telia Eesti AS
Registrikood 10234957
KMKR nr: EE100070008
Mustamäe tee 3, 15033 Tallinn

Telia Eesti AS
Mustamäe tee 3
15033 Tallinn

Telia.ee
info@telia.ee
arikliendid@telia.ee

3.3.

Partner on kohustatud Teliale esitatava arve saatma pdf formaadis aadressile:
ostuarve@telia.ee. Saatelehed ja muud aktid tuleb saata aadressile:
saateleht@telia.ee.

3.4.

Kehtiv ja Telia poolt tasumisele kuuluv on üksnes arve, mis sisaldab kogu Üldtingimuste
punktis 3.2 loetletud teavet.

4.

NÕUDED PARTNERILE

4.1.

Partner ja tema allhankijad peavad Ostutellimuse täitmisega seonduvate kohustuste
kehtivusajal (sh garantiiajal) vastama Käitumiseeskirjale.

4.2.

Telial on õigus nõuda Partnerilt dokumentide ja muu teabe esitamist, mis kinnitavad
Partneri ja tema allhankijate vastavust Käitumiseeskirjale. Telial on samuti õigus
korraldada mõistliku etteteatamistähtajaga auditeid Partneri ja tema allhankijate
tööruumides kontrollimaks Partneri ja tema allhankijate vastavust Käitumiseeskirjale.

4.3.

Partner on kohustatud Teliat viivitamatult teavitama, kui tekib olukord, et Partner ja/või
tema allhankija ei vasta Käitumiseeskirjale. Kui Partner ja/või tema allhankija ei suuda
viia ennast Käitumiseeskirja nõuetega vastavusse Telia poolt määratud mõistliku
tähtaja jooksul, käsitletakse seda Partneri poolse olulise lepingurikkumisena.

5.

KOHALDUV ÕIGUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE

5.1.

Üldtingimustele ja muudele Partneri ja Telia vahelistele Ostutellimuse täitmisega
seonduvatele kokkulepetele kohaldub Eesti Vabariigi õigus.

5.2.

Vaidlused lahendatakse Partneri ja Telia vahel ennekõike läbirääkimiste teel. Kui
läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.

Telia Eesti AS
Mustamäe tee 3
15033 Tallinn

Telia.ee
info@telia.ee
arikliendid@telia.ee

