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AS JETOIL ÜLDTINGIMUSED 

 
1. MÕISTED 
1.1. Müüja - AS Jetoil, registrikood 10613270; 
1.2. Klient - nii füüsilised kui ka juriidilised isikud, kellega Müüja on sõlminud Lepingu; 
1.3. Pool (Pooled) - Klient ja Müüja eraldi või koos nimetatuna; 
1.4. Leping või Tehing - Kliendi ja Müüja vahel korduvalt sõlmitav Kauba müügileping, 

sõltumata sellest, kas tegemist on müügitehinguga Kütusekaardi abil (jaemüük) või Tellimuse 
esitamise teel (hulgimüük), mille dokumentideks on Tellimus, Tellimuse kinnitus, 
Saatedokument ja Üldtingimused; 

1.5. Faktoor -Müüja lepingupartner, kellele Müüja võib faktooringu eesmärgil, eelnevalt Ostjaga 
kooskõlastamata, loovutada Lepingust tulenevad rahalised nõuded Ostja vastu; 

1.6. Iseteenindusbüroo - Müüja hallatav elektrooniline müügi ja Kütusekaardi halduskeskkond, 
mis on kättesaadavad Müüja kodulehel aadressil www.jetoil.ee ning mille kaudu on Kliendil 
võimalik teha interneti vahendusel Kütusekaardiga ja Müüjalt kütuse ostmisega seotud 
toiminguid;  

1.7. Kasutaja – juriidilisest isikust Kliendi puhul tema esindajast füüsiline isik, kellel on õigus teha 
Kliendi volitusel või seadusest tulenevalt Kliendi eest ja nimel Iseteenindusbüroo vahendusel 
toiminguid, sh esitab Tellimusi ja võtab Kliendile siduvaid kohustusi või füüsilisest isikust 
Kliendi puhul Klient ise või isik, kellele ta on andnud Kütusekaardi kasutada, kuid kelle 
toimingutest tekivad kohustused Kliendile; 

1.8. Kaup - Müüja poolt Kliendile müüdav vedelkütus, gaas, määrdeõlid või muud tooted; 
1.9. Krediidilimiit -  Müüja poolt Kliendile tehingute teostamiseks määratud maksimaalne 

summa, mille osas on Kliendil õigus tasuda Kauba eest Müüja poolt määratud tähtaja jooksul 
ja mis on määratud Iseteenindusbüroos; 

1.10. Kütusekaart - Müüja poolt Kliendile väljastatav maksekaart, mille abil Klient teostab 
Üldtingimustes ja Iseteenindusbüroos määratud tingimustel tehinguid Müüjaga; 

1.11. Makse - ükskõik, milline Ostja poolt Müüjale Lepingu täitmise raames makstav või 
maksmisele kuuluv rahaline summa; 

1.12. Maksetähtaeg - Müüja esitatud arves fikseeritud makse laekumise ajaline lõpptähtaeg; 
1.13. Saatedokument - saatedokument vedelkütuse seaduse mõttes, samuti Kauba üleandmise- 

vastuvõtmise akt või kütuseterminali saatedokument; 
1.14. Tellimus – Kliendi või Kasutaja poolt esitatud tellimus Kauba hulgi ostmiseks, milles on 

märgitud soovitud Kauba nimetus, kogus, tarnekoht, soovitud tarne aeg ja Kauba 
vastuvõtmiseks volitatud isik(ud); 

1.15. Tellimuse kinnitus – Müüja kinnitus esitatud Tellimuse kohta, milles on märgitud Kauba 
nimetus, kogus, hind, maksetingimused, Kliendi poolt soovitud tarneaeg või tarneaja vahemik 
ja tarnekoht ning Tellimuse vastu võtmiseks volitatud isiku nimi ja kontaktandmed; 

1.16. Üldtingimused – Tehingu teostamisel Müüja ja Kliendi suhtele kohalduvad üldtingimused, 
mida Müüjal on õigus ühepoolselt uuendada. 

Ainsuses kasutatav mõiste tähendab ka mitmust ja vastupidi, kui Üldtingimuste kontekst seda 
eeldab. Kõik viited Lepingule või Tehingule tähistavad ühtlasi ka Lepingu või Tehingu 
dokumentide lisasid, täiendusi ja muudatusi. 

 
2. REGULEERIMISALA  
2.1. Üldtingimused reguleerivad Müüja ja Kliendi õigusi ja kohustusi seonduvalt Tehinguga ning 

Kütusekaardi väljastamise ja kasutamisega. 
2.2. Üldtingimused kohalduvad kõigile Tellimuste ja Tellimuse kinnituse või Kütusekaardi abil 

teostatud Tehingutele.  
2.3. Kui Kasutaja on esitanud taotluse Kütusekaardi väljastamiseks, teinud Tehingu kasutades 

Kütusekaarti või esitanud Tellimuse, loetakse, et Klient on Müüja kodulehel olevad 
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Üldtingimused täielikult aktsepteerinud nende igakordsel kehtival kujul ja need kehtivad 
igakordselt Tehingu teostamisel. Üldtingimused kohalduvad selles versioonis, mis on avaldatud 
Müüja kodulehel ja Iseteenindusbüroos.  

2.4. Müüja jätab endale õiguse Üldtingimusi ühepoolselt muuta. Müüja teatab Üldtingimuste 
muudatustest Kliendile Müüja kodulehel, Iseteenindusbüroos, e-maili teel või muul viisil 
vähemalt neliteist (14) päeva enne muudatuste jõustumist. Tellimustele, mille Kasutaja on 
esitanud enne Üldtingimuste mistahes uue versiooni kehtima hakkamist, kohaldub 
Üldtingimuste versiooni, mis kehtis ajal, millal Kasutaja Tellimuse esitas. Kliendil on õigus 
Üldtingimuste muutumise korral Leping üles öelda.  

 
3. ISETEENINDUSBÜROO 
3.1. Kliendil on õigus määrata üks või mitu Kasutajat, kellel on Iseteenindusbüroo kasutamise ja 

selle kaudu tehingute tegemise õigus. Pooled on kokku leppinud, et Kasutajal on õigus Klienti 
esindada olenemata tema seadusjärgsest Kliendi esindamise õigusest ja Kasutaja toimingutest 
tekivad õiguslikud tagajärjed Kliendile. 

3.2. Klient kohustub Iseteenindusbüroo kasutamise sessiooni ajal tagama internetiteenuse 
kasutamise turvalisuse. 

3.3. Kliendi identifitseerimine Iseteenindusbüroo elektroonilises keskkonnas toimub Dokobit’i või 
mõne teise autentimise tarkavara tootja poolt pakutavaid meetodeid kasutades. 

3.4. Kasutaja poolt Iseteenindusbüroos või Kütusekaardiga tehtud toimingud või Tehingud loetakse 
Kliendi poolt teostatud toiminguteks või Tehinguteks. Klient, kelle nimel toimingud ja tehingud 
teostati, kannab täielikku ja tingimusteta vastutust teostatud toimingute või Tehingute õiguslike 
tagajärgede eest. 

3.5. Klient kohustub koheselt teatama Müüjat Iseteenindusbüroo tehnilistest riketest või selle 
kasutamist  takistavatest vigadest või häiretest. 

3.6. Klient kohustub Müüjale viivitamatult teatama, kui Kliendi nimel Iseteenindusbüroosse 
sisenemiseks vajalikud andmed on saanud teatavaks selleks õigustamata kolmandale isikutele 
või on tekkinud oht, et need saavad teatavaks kolmandatele õigustamata isikutele. Kliendilt teate 
saamisel blokeerib Müüja toimingute ja tehingute tegemise Kliendi konto alt 
Iseteenindusbüroos hiljemalt kahekümne nelja (24) tunni möödumisel alates käesolevas punktis 
viidatud teate Müüjale kättetoimetamisest, misjärel vastutab Iseteenindusbüroos tehtud 
tehingute eest Müüja. 

3.7. Müüjal on õigus Iseteenindusbüroo tehniliste rikete ennetamise või ilmnenud rikete 
parandamise eesmärgil piirata ilma ette teatamata Iseteenindusbüroo kasutamise võimalust, 
tagades, et nimetatud piirangud oleksid minimaalse ulatuse ja kestusega. Müüja ei vastuta 
Iseteenindusbüroo kasutamise piirangute tõttu Kliendile tekkinud kahju eest. 

 
4. KÜTUSEKAARDI KASUTAMINE 
4.1. Kütusekaardi alusel toimub Kauba jaemüük Klientidele.  
4.2. Kütusekaart väljastatakse Kliendile posti teel Kütusekaardi elektroonilises taotluses, mis 

esitatakse Iseteenindusbüroos, märgitud aadressil. Kütusekaardi väljastamisel antakse Kliendile 
salajane personaalne tunnuskood (PIN kood), mille abil identifitseerib Kasutaja ennast kui 
Kliendi esindajat tehes Tehinguid Müüjaga. Kütusekaart aktiveeritakse Iseteenindusbüroos. 
Klient tagab, et Kasutaja hoiab PIN-koodi salajasena. Kütusekaardi saab aktiveerida üksnes 
Kasutaja.  

4.3. Kasutaja teostab Kütusekaardiga tehinguid Kütusekaardi Krediidilimiidi ulatuses või Müüjale 
ettemaksuna tasutud summa ulatuses.  

4.4. Müüjal on õigus ühepoolselt Krediidilimiiti vähendada või selle kasutamine lõpetada mistahes 
alusel. Müüja kohustub Krediidilimiidi muutmisest koheselt Klienti teavitama.  

4.5. Kütusekaardi kasutamise õigus peatub järgmistel juhtudel: Krediidilimiidi ületamisel; kui 
Kliendile ei ole Krediidilimiiti määratud või see on vähendatud nullini; kasutatud on tasutud 
ettemaks;  rikutakse Üldtingimuste või Tehingu tingimusi sh ei tasu tähtaegselt arveid. 
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4.6. Kütusekaardi kasutamise õigus taastub hiljemalt kahekümne nelja (24) tunni jooksul peale 
Kliendi poolset arvete tasumist, ettemaksu laekumist või vaba Krediidilimiidi tekkimist 
Kütusekaardile. 

4.7. Kütusekaardi kaotamise, varguse, hävimise korral või Kütusekaardi sulgemise soovi korral, 
samuti PIN-koodi avalikuks saamisel kohustub Klient Kütusekaardi sulgema, kasutades selleks 
Iseteenindusbürood või edastama kirjalikult taasesitatavas vormis vastavasisulise teate Müüja 
kontaktandmetel. Müüja ei vastuta Kütusekaardi kaotamisest, vargusest, hävimisest või 
Kütusekaardi sulgemisest tulenevate võimalike nõuete eest. 

4.8. Müüja kohustub peatama Kütusekaardi kehtivuse hiljemalt kahekümne nelja (24) tunni 
möödumisel alates punktis 4.7 nimetatud Kliendi teate Müüjale kättetoimetamisest, misjärel 
vastutab Kütusekaardiga tehtud tehingute eest Müüja. 

4.9. Klient vastutab kõigi Tehingute ja toimingute eest, mida teeb Kasutaja või isik, kes ei ole 
märgitud Kasutajana Iseteenindusbüroos, kuid kellele on kättesaadavaks saanud vahendid, mille 
alusel saab kasutaja teha Tehinguid või toiminguid.  

4.10. Kütusekaardi kehtivusaja lõppemisel väljastab Müüja Kliendile uue Kütusekaardi. 
4.11. Müüjal on õigus Kütusekaardi kasutamine peatada, kui Kütusekaardiga ei ole kuus (6) kuud 

järjest tehinguid tehtud. 
4.12. Kehtivad Kaupade ja teenuste hinnad avaldatakse Iseteenindusbüroos ja/või Kliendile 

saadetava e-mailiga. Müüjal on õigus ühepoolselt Kaupade ja teenuste hindu (sh allahindluse 
määra)  muuta.  

4.13. Kütusekaardiga abil Tehingu teostamisel tehakse Tehing selle teostamise ajal kehtiva 
hinnakirja järgses hinnas. 

4.14. Kütuse allahindlust rakendatakse Kliendile arve väljastamisel. Allahindlusi rakendatakse juhul 
kui Kliendil puudub võlgnevus eelmiste perioodide eest. 

4.15. Müüjal on õigus muuta allahindluse määra teatades sellest Kliendile e-maili teel vähemalt üks 
(1) päev ette. 

4.16. Kui Kasutaja ostab Kliendikaardiga eriotstarbelist diislikütust, siis on ta teadlik, et Müüja võib 
kehtestada tehnilisi süsteeme, et tuvastada eelnevalt kasutaja isik. Kasutaja kinnitab 
Kütusekaardiga eriotstarbelist diislikütust ostes, et Klient kasutab eriotstarbelist diislikütust 
ainult põllumajanduslikuks otstarbeks (põllumajanduses kasutatavas masinas, traktoris ja 
liikurmasinas ning kuivatis põllumajandustoodete kuivatamiseks) või kutselise kalapüügi 
otstarbel vastavalt vedelkütuse erimärgistamise seaduse § 11 lg 1 p-dele 1 ja 2. Müüjal on õigus 
nõuda Kliendilt lisateavet eriotstarbelise diislikütuse täpse kasutusotstarbe kohta, et täita enda 
seadusjärgseid aruandluskohustusi.  
 

5. TELLIMUSED 
5.1. Kauba hulgimüük toimub Tellimuse esitamise teel Üldtingimustes toodud viisil.  
5.2. Tellimust ei loeta kinnitatuks ja Müüjal ei ole kohustust Kaupa müüa enne, kui Müüja on 

Tellimuse kinnitanud (Iseteenindusbüroos või e-maili vahendusel). Tellimus loetakse 
kinnitatuks, kui Müüja on Tellimuse kinnituse saatnud Kasutajale. Tellimuse kinnitamisel Müüja 
poolt on Kliendi kohustus Kaup vastu võtta Tellimuse kinnituses märgitud tingimustel sh 
loetakse Kauba vastuvõtmiseks pädevaks isikuks Tellimuse kinnituses toodud isikut.  

5.3. Müüja võib Tellimuse kas kinnitada või mitte ning tal on õigus keelduda Kliendi Tellimuse 
kinnitamisest, kui Tellimust pole võimalik täita, kui tal on Kliendi vastu mistahes nõudeid või 
kui Müüja hinnangul ei ole Kliendi maksevõime piisavalt tagatud või kui Kliendiga on tekkinud 
vaidlus Kauba tarnimise, tagastamise, tagasimaksmise, maksmise, pettuse või Üldtingimuste 
muu rikkumise suhtes või mistahes muul alusel. 

5.4. Tellimuse esitamisega nõustub Klient Üldtingimuste sätteid tingimusteta täitma ja loobub 
õigusest nõuda mistahes muude sh enda poolt rakendatavate tingimuste järgimist. 

5.5. Tellimus võib olla esitatud Iseteenindusbüroo kaudu, e-maili teel, suuliselt (nt telefoni teel) või 
kirjalikult. Suuliselt esitatud Tellimuse korral võib Müüja nõuda Kasutaja poolt Tellimuse 
kinnitamist Iseteenindusbüroos või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.  
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5.6. Juba edastatud Tellimuse muudatus võetakse arvesse juhul, kui see laekub Müüjale enne Müüja 
poolt Tellimuse kinnitamist või Müüja on Tellimuse muutmisega nõus ja avaldanud seda 
vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Kui Klient tühistab tellimuse või selle osa 
pärast seda, kui Müüja on tellimuse kinnitanud, on Müüjal õigus esitada Kliendile leppetrahv 
summas, mis vastab 5%-le tühistatud Tellimuse maksumusest või Tellimuse tühistatud osa 
maksumusest.  

5.7. Kui Kasutaja esitab Tellimuse eriotstarbelisele diislikütusele, siis kinnitab ta Tellimuse 
esitamisega, et Klient kasutab eriotstarbelist diislikütust ainult põllumajanduslikuks otstarbeks 
(põllumajanduses kasutatavas masinas, traktoris ja liikurmasinas ning kuivatis 
põllumajandustoodete kuivatamiseks) või kutselise kalapüügi otstarbel vastavalt vedelkütuse 
erimärgistamise seaduse § 11 lg 1 p-dele 1 ja 2. Müüjal on õigus nõuda Kliendilt lisateavet 
eriotstarbelise diislikütuse täpse kasutusotstarbe kohta, et täita enda seadusjärgseid 
aruandluskohustusi.  

 
6. KAUBA ÜLEANDMINE-VASTUVÕTMINE 
6.1. Kauba hulgimüügi tarnetingimused (tarneaeg ja -koht) ning Kauba spetsifikatsioon, hind ja 

maksetähtaeg lepitakse Poolte poolt kokku Tellimuse kinnitusega. Müüja poolt rakendatavad 
tarnetingimused on INCOTERMS 2020 DDP, kui Tellimuse kinnituses ei ole määratud teisiti.  

6.2. Tellimus täidetakse Kliendile või kliendi poolt Tellimuse vastu võtmiseks volitatud isikule 
(määratletud vastavalt Tellimuse kinnituses või Iseteenindusbüroos), Tellimuse kinnituses 
märgitud kuupäeval ja kohas. Tellimus loetakse kohaselt täidetuks, kui see on Kliendi või 
Tellimuse vastu võtmiseks volitatud isiku poolt vastu võetud. Müüjal on õigus nõuda Kaupa 
vastu võtvalt isikult isikut tõendavat dokumenti ja Tellimuse vastu võtmiseks õigustatud isikule 
Müüja poolt saadetud turvakoodi esitamist. 

6.3. Müüjal on õigus keelduda Kauba üleandmisest juhul kui Tellimuse vastu võtmiseks volitatud 
isik ei täida Kauba vastuvõtmisel Üldtingimuste punktist 6.2 tulenevat kohustust ning Kliendi 
esindaja volituse olemasolu jääb tuvastamata. 

6.4. Kui Klient ei võta Kaupa vastu või esineb punktis 6.3 toodud olukord, on Müüjal õigus 
keelduda Kauba üleandmisest või Klient ei võta Kaupa vastu õigel ajal või muul viisil põhjustab 
viivituse või palub tarne edasilükkamist, on Müüjal õigus omal äranägemisel kas Kaup Kliendi 
kulul ja vastutusel hoiustada Müüja poolt määratud ajaks või taganeda Tehingust ning müüa 
Kaup kolmandale isikule ning nõuda Kliendilt leppetrahvi kuni 10% Tellimuse kinnituses 
märgitud Kauba maksumusest. 

6.5. Hilinenud tarne korral ei ole Kliendil õigust Tehingut tühistada, Kauba vastuvõtmisest 
keelduda, tasumisega viivitada ega hüvitist nõuda, välja arvatud juhul, kui Müüja rikkumine on 
põhjustatud tema tahtlikust tegevusest või raskest hooletusest. 

6.6. Klient või Tellimuse vastu võtmiseks volitatud isik annab loa Kauba mahalaadimise 
alustamiseks ning vastutab protsessi ohutuse eest. Klient kohustub tagama, et tal on valmisolek 
Kauba vastu võtmiseks Tellimise kinnituses toodud ajal. 

6.7. Kauba üleandmise-vastuvõtmise kohta vormistab Müüja Kauba Saatedokumendi, mis 
allkirjastatakse Kliendi või Tellimuse vastuvõtmiseks volitatud isiku poolt Kauba üleandmisel-
vastuvõtmisel. Kauba üleandmine-vastuvõtmine võidakse fikseerida elektrooniliste vahendite 
abil. 

6.8. Kauba juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko ja Kauba omandiõigus lähevad Müüjalt üle 
Kliendile hetkest, mil Müüja on täitnud kõik enda Lepingu järgsed kohustused, arvestades 
kokku lepitud ternetingimusi.   

6.9. Kaup ja selle kogus peab vastama Saatedokumendis märgitud Kaubale ja kogusele. Klient või 
Tellimuse vastu võtmiseks volitatud isik on kohustatud Kauba vastuvõtmisel kontrollima 
Kauba kogust. Kauba kogust kontrollitakse Kauba tarninud sõiduki mahuti kütusemõõdiku 
näidu alusel ning Kliendil või Tellimuse vastu võtmiseks volitatud isikul on õigus nõuda Kaupa 
tarninud sõiduki kütusemõõdiku taatlemissertifikaati. 

6.10.  Kauba koguseline vastavus loetakse Kliendi poolt kontrollituks ja aktsepteerituks 
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Saatedokumendi allkirjastamise või elektroonilise kinnitamisega. 
6.11. Müüja tagab Kauba tarninud sõiduki mahuti kütusemõõdiku vastavuse mõõteseadusele, seal 

hulgas mõõdiku mõõtetäpsuse Eestis kehtivatele normidele. Kütusemõõdiku vastavust 
kontrollib ja kinnitab sõltumatu kontrollasutus.   

6.12. Kauba koguseliste pretensioonide aluseks saab olla ainult Kauba tarninud sõiduki mahuti 
kütusemõõdiku näidu erinevus Saatedokumendis märgitud Kauba kogusest. Põhjendatud 
pretensioonide korral koostatakse Kauba puudujäägi akt, mis allkirjastatakse Poolte esindajate 
poolt (kelleks Müüja poolt loetakse Kaupa kohale toimetav isik ja Kliendi poolt tema esindajat 
või Tellimuse vastu võtmiseks volitatud isik) ning Kliendil on õigus kasutada punktis 6.15 
kirjeldatud õiguskaitsevahendeid. 

6.13. Müüja võimaldab Kliendil võtta Kaubast kontrollproov, kui Klient on sellest eelnevalt 
kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ette teatanud. Kauba kontrollproov võetakse enne 
Kauba mahalaadimise algust Müüja ja Kliendi esindajate juuresolekul sõltumatu kontroll-
laboratooriumi poolt Müüja transpordivahendist. Juhul, kui Klient vastavat palvet ei ole 
esitanud, lähtutakse kütuseterminali mahutist, millest Kaup Kliendile tarniti, sõltumatu kontroll-
laboratooriumi poolt võetud kontrollproovist.  

6.14. Kauba kvaliteedi pretensioonide esitamise aluseks on ainult sõltumatu kontroll-
laboratooriumi poolt punktis 6.13 kirjeldatud viisil võetud Kauba kontrollproovi analüüsi 
tulemus, mis kinnitab Kauba mittevastavust Eesti Vabariigis kehtivatele normidele või Lepingus 
fikseeritud kvaliteedinäitajatele. Kvaliteedialaseid pretensioone võib esitada seitsme (7) 
kalendripäeva jooksul alates Kauba kontrollproovi analüüsi tulemuse teatavaks saamist.  

6.15. Müüja kohustub vastama Kliendi pretensioonidele neljateistkümne (14) kalendripäeva 
jooksul alates vastavasisulise pretensiooni saamisest. Tähtaegselt esitatud  ja põhjendatud 
pretensiooni  korral, on Müüja kohustatud üksnes asendama lepingutingimustele 
mittevastava Kauba või selle asemel omal valikul kas tagastama Kauba eest tasutud hinna või 
täiendama tarnet puuduoleva Kauba võrra. kui tarne oli ebatäielik. Kliendil ei ole õigust 
nõuda , ostuhinna alandamist, kahjuhüvitist ega Lepingu lõpetamist, välja arvatud juhul, kui 
tegemist on Müüja poolse tahtliku rikkumisega või raske hooletusega. 

 
6.16. Müüja ei vastuta Kauba kvaliteedi muutuste eest, mis on tingitud Kliendi mahuti seisundist 

või selles olevast kaubajäägi kvaliteedist vms asjaolust, mis ei ole Müüja mõjusfääris. Kliendi 
mahutist või seadmest võetud proovid ei ole aluseks Kauba kvaliteedi osas pretensioonide 
esitamisel.  

 
7. KAUBA EEST TASUMISE KORD 
7.1. Müüja esitab Kliendile arve vastavalt ostetud Kauba kogusele. Müüja esitatud arved on 

Kliendile kättesaadavad Iseteenindusbüroos, Kliendi soovil saadab Müüja arve Kliendi e-maili 
aadressil. Kui Klient ei ole arve esitamise tähtajast seitsme (7) kalendripäeva jooksul arvet 
saanud, kohustub Klient informeerima sellest Müüjat, kes väljastab kordusarve. 

7.2. Kauba eest tasumise maksetähtaeg fikseeritakse Tellimuse kinnituses ja arvel. Ostja kohustub 
Kauba eest tasuma tähtaegselt.  

7.3. Kliendi poolt enam tasutud summad arvestatakse järgneva arve ettemaksuks või tagastatakse 
Kliendi vastavasisulise taotluse alusel neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul. 

7.4. Kliendi poolt Müüja arve tasumisega viivitamise korral on Müüjal õigus nõuda viivitusintressi 
(viivist) 0,1 % (null koma üks protsenti) päevas tasumata arve maksumusest.  

7.5. Võlgnevuse tasumisel arvestatakse esimeses järjekorras Kliendi poolt tasutuks viivised, 
leppetrahv ja muud võimalikud kõrvalkohustused ning seejärel põhivõlgnevus. 

7.6. Müüja võib määrata Kliendile Kauba Krediidilimiidi. Krediidilimiidi suurus ja kasutus on 
Kliendile nähtav Iseteenindusbüroost. Müüjal on õigus ühepoolselt krediidilimiiti muuta ning 
Kauba krediidimüüki peatada mistahes alusel.  

7.7. Kui Lepingus ei ole sätestatud teisiti, siis on Kliendil õigus vaidlustada arve ja esitada 
pretensioone 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates hetkest, mil Klient sai teada oma 
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õiguste rikkumisest, kuid mitte hiljem, kui 2 (kahe) kuu möödumisel arvatava rikkumise 
toimumisest või arve väljastamise kuupäevast. Nimetatud tähtaegadest hiljem esitatud 
pretensioonid rahuldamisele ei kuulu. 
 

 
8. VASTUTUS 
8.1. Müüja ei vastuta otsese varalise või kaudse kahju või kaudsete kulude ega nendest tulenevate 

nõuete eest, sealhulgas ärivõimalustest ilmajäämise, saamata jäänud tulu ega oodatud 
kokkuhoiust ilmajäämise eest. Samuti ei vastuta Müüja Kliendile Kütusekaardi või 
Krediidilimiidi kasutamise peatamisest tekkida võivate kahjude eest.  

8.2. Juhul, kui Klient ei ole Lepingust tulenevaid kohustusi täitnud ja Müüja on nõude tasumise 
korraldamiseks sõlminud nõude loovutamise, esindus-, käsundus- või mistahes muu lepingu, 
kohustub Klient hüvitama Müüjale (nõude loovutamisel uuele võlausaldajale) ka sellise lepingu 
sõlmimise ja täitmisega seoses tekkivad kulutused. 

8.3. Isik, kes on teinud tehingu teise isiku nimel, omamata selleks esindusõigust, peab juhul, kui isik, 
kelle nimel tehing tehti, tehingut heaks ei kiida, hüvitama Müüjale kulutused ja kahju (sh tarnitud 
Kauba maksumuse), mida viimane kandis seetõttu, et uskus esindusõiguse olemasolusse. 

8.4. Juhul, kui tehniliste probleemide tõttu ei ole võimalik Iseteenindusbürood kasutada, ei vastuta 
Müüja sellest Kliendile tekkivate kahjude eest. Eelmises lauses toodud vastutuse piirang ei kehti 
juhul, kui Müüja on tahtlikult või raske hooletuse tõttu Lepingut rikkunud. 
 

9. MUUD TINGIMUSED 
9.1. Klient on kohustatud viivitamatult kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teavitama 

Müüjat Kliendi juhatuse koosseisu muutusest, Kliendi jagunemisest, ühinemisest või ettevõtte 
üleminekust ning samuti Kliendi suhtes pankroti-, likvideerimis-, saneerimis- ning 
täitemenetluse alustamisest.  

9.2. Klient on kohustatud viivitamatult kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teavitama 
Müüjale oma nime, aadressi või mõne muu Lepingu täitmisel tähtsust omava või Pooltele 
õiguslikke tagajärgi kaasa tuua võiva rekvisiidi (nt esindusõiguslike isikute andmete) muutusest. 
Nimetatud kohustuse täitmatajätmisel on Müüjal õigus eeldada, et kõik talle Kliendi poolt 
edastatud rekvisiidid on õiged ja nende järgi edastatud teated on Kliendi poolt kätte saadud. 

9.3. Müüja võib kasutada Kliendi e-maili aadressi Müüja Kauba kohta otseturustusteadete 
saatmiseks, v.a kui Klient teatab Müüjale Lepingu sõlmimisel, et ta seda ei soovi. 
Kliendil on igal ajal õigus loobuda otseturustusteadete saamisest, järgides igas 
otseturundusteates selleks antud juhiseid või teavitades Müüjat sellest e-maili teel.  

9.4. Müüja nõudmisel on Klient kohustatud esitama Müüjale oma finantsaruanded (bilanss ja 
kasumiaruanne) või muud vajalikud dokumendid Kliendi krediidivõime hindamiseks. 

9.5. Juhul, kui Klient ei täida Lepingust tulenevaid kohustusi nõuetekohaselt, on Müüjal õigus 
avaldada ja avalikustada Lepingu rikkumise asjaolusid ja Klienti puudutav info kolmandatele 
isikutele. Klient annab Lepingu sõlmimisega nõusoleku nimetatud andmete kolmandatele 
isikutele edastamiseks. Füüsilisest isikust Klientide puhul toimub andmete avaldamine 
privaatsusteates sätestatud tingimustel.  

9.6. Pooltevahelised Lepinguga seotud õiguslikke tagajärgi omavad teated loetakse kätte saaduks, 
kui:  

9.6.1. teade on üle antud allkirja vastu teisele Poolele; 
9.6.2. teade on saadetud postiasutuse poolt tähitud kirjaga teise Poole postiaadressile ja 

postitamisest on möödunud 5 (viis) tööpäeva; 
9.6.3. teade on saadetud teise Poole e-maili aadressile ning saatmisest on möödunud üks (1) 

tööpäev. 
9.7. Müüjal on õigus ühepoolselt loovutada Lepingust tulenev nõudeõigus Kliendi vastu 

kolmandatele isikutele. Samuti on Müüjal õigus ilma Kliendi poolse eelneva nõusolekuta või 
tema teavitamiseta loovutada Lepingust tulenev nõudeõigus Faktoorile. 
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9.8. Kui mõni Üldtingimuste säte on kohaldamatu, muutub kohaldamatuks või osutub vastuolus 
olevaks kehtiva seadusandlusega, siis ei mõjuta see Üldtingimuste teiste sätete kehtivust. 

9.9. Erimeelsused, mida Pooled ei suuda lahendada kokkuleppel, kuuluvad lahendamisele Harju 
Maakohtus. 

9.10. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigis kohaldatavat õigust.  
9.11. Kliendil on võimalik tutvuda ja saada informatsiooni kõigi Müüja poolt pakutavate Kaupade, 

teenuste ja nende maksumuste, Lepingu tingimuste, saldo, tehingute summa, esitatud arvete 
ning ettemaksu jäägi kohta Müüja Iseteenindusbüroos, seal märgitud otsekontakti andmetel või 
e-posti aadressil info@jetoil.ee. 

9.12. Müüja kontaktandmed: Postiaadress: Peterburi tee 2F, 11415 Tallinn. E-mail: info@jetoil.ee. 
Üldtelefon: +3726030760.  

 

 


