
AS KESKO SENUKAI ESTONIA  ÄRIKLIENDI MÜÜGILEPINGU ÜLDTINGIMUSED  

ÜLDSÄTTED JA MÕISTED   

1.1. Käesolevad tingimused (edaspidi nimetatud Üldtingimused) määravad kindlaks  AS Kesko 

Senukai Estonia (edaspidi nimetatud Müüja) poolt müüdavate kaupade (edaspidi nimetatud Kaup või 

Kaubad) müügitingimused  Müüja ja Kaupu ostva isiku (edaspidi nimetatud Ostja) vahel. Ostjat ja 

Müüjat nimetakse edaspidi ka Pool või üheskoos Pooled.  

1.2. Üldtingimused on Müüja ja Ostja vahel sõlmitava müügilepingu ja krediiditingimustega 

müügilepingu (edaspidi nimetatud Leping) lahutamatuks lisaks. Lepingu juurde kuuluvad  

Kliendiandmete Leht (Lepingu Eritingimused), Müüja poolt kinnitatud krediiditingimused, Ostja 

tellimused, Müüja tellimuste kinnitused, arve-saatelehed. Iga hilisema kuupäevaga sõlmitud Leping 

või kokkulepe tühistab kõik varasemad kokkulepped samal teemal.  

1.3. Üldtingimuste ja Lepingu teiste dokumentide vastuolu korral lähtutakse Lepingu teiste 

dokumentidega kokkulepitud tingimustest.  

1.4.Müüjal on õigus ühepoolselt Üldtingimusi muuta. Kehtiv Üldtingimuste redaktsioon on 

kättesaadav Müüja kodulehel www.k-rauta.ee.   

MÜÜGIHIND JA MÜÜGIHINNA MUUTMINE  

2.1. Kauba müügihinnaks on püsikliendihind, s.t. soodsaim hind arvestades Müüja eripakkumisi, sh 

Müüja poolt reklaamitud soodustused,  kokku lepitud allahindlus Müüja üldisest hinnakirjast või  

üldistest soodustustest, püsikliendihindadest sõltumatud erihinnad, ostukoguselt arvestatud 

soodustused või hind, mis lepitakse Poolte vahel kokku eraldi. Erinevaid allahindlusi ja soodustusi ei 

summeerita, küll aga kehtib Ostjale soodsaim hind Kauba ostuks. 

2.2. Müüja ei teavita  Klienti eraldi hinnamuutustest kaupluses. Müüjal on õigus muuta tellimuse 

kinnituses toodud müügihinda juhul, kui  Kauba tellimise ja Ostjale üleandmise vahel on rohkem kui 

30 (kolmkümmend) kalendripäeva, ja tootja või tarnija (edaspidi nimetatud koos Tootja) muudab 

peale tellimuse  esitamist müügihinda Müüjale. Sellisel juhul on Müüjal õigus muuta müügihinda 

proportsionaalselt Tootja poolt Müüjale muudetud hinnaga. Sellisest hinnamuutusest teavitab 

Müüja Ostjat vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldaval moel. 

2.3. Juhul, kui punktis 2.2. toodud hinnamuutuse tõttu suureneb  Ostjale müügihind rohkem kui 

15%, võib Ostja tellimusest  kirjaliku teatega taganeda ühe (1) nädala jooksul arvates Müüjalt 

hinnatõusu teate saamisest. Tellimusest taganemisel kohustub Müüja tagastama tasutud ettemaksu 

1 (ühe) nädala jooksul taganemisteate saamisest.  

KAUPADE TELLIMINE, ÜLEANDMINE JA VASTUVÕTMINE    

3.1. Komplekteeritavate ja tellimisega tarnitavate Kaupade ostmiseks esitab Ostja kirjaliku või 

kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tellimuse, mis sisaldab tellimuse esitamise kuupäeva, 

Kaupade nimetusi, koguseid, soovitava tarnetähtaja, tarne sihtkoha ja transpordivajaduse. 

Ettetellimisega kaubad (sh sortimendi väline kaup) korral sõlmitakse kokkulepe pakkumuse-kinnituse 

vormis. 

3.2. Müüja saadab kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tellimuse kinnituse, 

keeldumise või muudatustega pakkumise (Kaupade nomenklatuuri, hinna, koguse, tarnetähtaja, 

transpordi võimaluse ja transpordi maksumuse vmt osas) 3 (kolme) tööpäeva jooksul tellimuse 



saamisest. Müüja muudatustega tellimuse kinnitus võetakse täitmiseks vaid peale Ostja poolse 

kinnitust (ja  nõude korral  ettemaksu tasumisel). 

3.3. Tellimuse pakkumised, millele Müüja ei esita kinnitust ega omapoolseid muudatusettepanekuid, 

samuti tellimused, mille puhul Ostja vastavalt punktile 3.2. teatab, et ta ei nõustu tellimuse 

kinnituses fikseeritud tingimustega, loetakse mitteesitatuks ja täitmisele ei kuulu.  

3.4. Müüja teatab Ostjale tellimuse Kaupade kauplusesse või lattu saabumisest ja Ostja kohustub 

tellitu vastu võtma hiljemalt 7 (seitsme) tööpäeva jooksul, kui Pooled ei ole kirjalikult kokku leppinud 

teisiti. Ostja poolse tellimuse vastuvõtuga viivitamisel üle 7 (seitsme) tööpäeva või kokkulepitud 

kohas tellimuse üleandmise  võimatuks tegemine (puudub volitatud vastuvõtja, laadimiskoht, 

hoiukoht) toob Ostjale kohustuse  hüvitada  Müüjale tekitatud kahjud, eelkõige tööjõu, transpordi, 

lao ja vastava dokumendikäitluse kulu. 

3.5. Pooled on kokku leppinud, et Müüja või vedaja poolt Kauba tarnimisel Ostja poolt määratud 

kohta, omab kohapeal Kaupu vastu võttev isik  selleks Ostjalt volitusi Kauba,  sh arve-saatelehel ning 

veolehtedel allkirjaga kättesaamise kinnitamiseks Ostja nimel. Müüjal ei ole kohustust eraldi 

kontrollida  Kaupa vastu võtva isiku volitusi.  

3.6. Kauba kättesaamiseks Müüja juures esitab Ostja volitatud isikute nimekirja.  

3.7. Ostjal on õigus tellimusest taganeda, kui tellimuse täitmise tähtaeg on Müüja süül pikenenud üle 

30 (kolmekümne) kalendripäeva. Tellimusest taganemisest teavitab Ostja Müüjat kirjalikult.  

3.8. Kui Pooled on kokku leppinud tellimuse täitmise tähtaja pikendamises, tekib Ostjal tellimusest 

taganemise õigus tellimuse täitmisega hilinemisel rohkem kui  21 (kakskümmend üks)  päeva.  

3.9. Ostjale üle antav Kaup peab vastama esitatud tellimusele  ning olema kooskõlas toodete suhtes 

kehtestatud kasutusnõuete, kvaliteeditingimuste, sertifikaatide, standardite ja näidistega ning 

tavapäraselt eeldatavalt pakendatud. Kauba üleandmisel ilmnevad  puudused, sh lahknevused 

tellimuse kinnituses toodud koguses ja kvaliteedis, fikseeritakse arve-saatelehel. Vajadusel (ühe 

Poole nõudel, erimeelsuste korral vmt) koostatakse  akt puuduste kohta.   

3.10. Kõik Kaubaga seotud erimeelsused püütakse lahendada Poolte kokkuleppel ja vastavalt Eesti 

Vabariigi seadusandlusele. 

ARVELDUSED JA KAUBA OMANDI ÜLEMINEK  

4.1. Ostja tasub Kauba eest ettemaksuga Müüja väljastatud arve alusel või  kauba kättesaamisel 

kaupluses kohapeal, kui Pooled ei ole kirjalikult kokku leppinud teisiti. Müüja edastab elektroonilise 

arve  Ostja soovil e-posti teel. 

4.2. Lepingust tuleneva makse tähtajaks tasumata jätmisel kohustub Ostja tasuma viivist vastava 

arve saamisel 0.1 % (null koma üks protsenti) tähtajaks tasumata summalt iga tasumisega viivitatud 

kalendripäeva eest. Juhul, kui Pooled on kirjalikult kokku leppinud maksetähtaja pikenemises, algab 

viivise arvestus pikendatud tähtaja möödumise päevast. Maksetähtaja ületamisel on Müüjal õigus 

anda edastada inkassofirmale. Sellisel juhul on Ostja lisaks põhivõlgnevusele ja viivistele kohustatud 

tasuma ka võla sissenõude kulutused.   

4.3. Omandiõigus Kaubale koos juhusliku hävimise või kahjustumise riisikoga läheb üle Kauba Ostjale 

üleandmisest. Kaup loetakse Ostjale üle antuks Ostja poolt saatedokumendi allkirjastamisest.  

  



MÜÜGIGARANTII  

5.1.Müüja poolt Lepingu alusel müüdud Kaubale kehtib müügigarantii, kui Kauba tootja on vastavale 

kaubale garantii andnud. Müügigarantii kehtib Tootja poolt sätestatud garantiitingimustel Tootja 

poolt kehtestatud tähtaja jooksul.  

5.2.   Müüja ei vastuta müüdud Kaubal esinevate puuduste eest, millest Ostja oli või pidi olema 

Lepingu sõlmimisel või Kauba üleandmisel teadlik (VÕS § 218 lg 4).   

5.3. Ostjale ei laiene seadusandlusest tulenevad tarbija tagatised (pretensiooni esitamise õigus).    

MUUD POOLTE KOHUSTUSED  

6.1. Ostja esitab Müüjale volitatud isikute nimekirja (volikirja), kellel on õigus Kaupu tellida ja vastu 

võtta määratud krediidilimiidi ulatuses. Volikiri peab olema vormistatud nii, et sellel oleks volitatud 

isikute täisnimed, isikukoodid, volituste kehtivusaeg ja üheselt arusaadav, et volikiri kehtib AS-lt 

Kesko Senukai Estonia  Kaupu tellides ja ostes. 

6.2. Ostja esitab volikirja kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil info@keskosenukai.ee või 

paberkandjal originaaldokumendina. Paberkandjal volikirja võib edastada  esmalt e-postile 

info@keskosenukai.ee  Lepingus toodud Ostja ametlikult e-posti aadressilt.  

6.3. Ostja esitatud volikirja maksimaalne  kehtivusaeg on  3 (kolm) aastat. Ostja teavitab Müüjat 

koheselt volikirjas näidatud isikute volituste lõppemisest. Müüja ei vastuta mistahes kahju eest, mis 

on tingitud volituste lõppemisest tähtaegselt teavitamata jätmisest. 

6.4. Ostja nimel võib Kaupu vastu võtta nii Ostja volitatud esindaja kui Ostja 

kaupluses/laos/tegevuskohas tegutsev isik, kinnitades kauba kättesaamist  allkirjaga arve-saatelehel. 

Kirjalik kinnitus Kauba vastuvõtmise kohta on Ostjale siduv.  

6.5. Müüja väljastab Ostja taotlusel volitatud isikutele kliendikaardid. Kliendikaardi alusel on Ostja 

esindajal õigus esitada tellimusi kui ka tellitud Kaupu vastu võtta. Kliendikaardi esitamata jätmisel ei 

rakendu Ostjale Müüja poolt kinnitatud allahindlused v.a. erikokkulepped Kauba tellimisel.   

6.6. Müüja kohustub tellimuse vormistamisel ja Kaupade väljastamisel kontrollima tellimuse esitava 

isiku volitusi (õigusi). Isikud, kes ei ole Ostja poolt väljastatud volikirjal, esitavad Müüjale volikirja 

Kauba kättesaamisel või on Ostja kohustatud teavitama Kaupa kätte saama  õigustatud isikust. 

6.7. Ostjal on õigus igakordse  tellimuse esitamisel  esitada taotlus ka Kauba juurde kuuluvate 

dokumentide edastamiseks, kui need on vajalikud Kauba kasutamiseks, edasimüümiseks vmt. 

Vastava taotluseta ei ole Müüjal kohustus igakordselt lisada Kaubale eelpool nimetatud dokumente. 

6.8 Krediiditingimustel kaupu ostev Ostja on kohustatud  Müüja nõudmisel esitama aasta bilansi ja  

kasumiaruande (eelkõige kui bilanss ei ole tähtaegselt  või lepingu sõlmimisel saadaval Äriregistris, 

küsimus on krediidilimiidi muutmises vmt).   

6.9. Pooled kohustuvad teavitama vastastikku mistahes muudatustest kontaktandmetes, volitatud 

isikutes ja teistest muudatustest, mis omavad käesoleva Lepingu täitmise seisukohast tähtsust.   

VASTUTUS  

7.1. Müüja vastutab Lepingu rikkumise eest, kui see on tingitud Müüja raskest hooletusest või 

tahtlikust käitumisest. Müüja vastutus ei hõlma  kaudset või mittevaralist kahju ning ei ületa Ostja 



kahjunõude aluseks oleva tellimuse kogusummat. Ülaltoodud vastutuse piiranguid ei kehti Lepingu 

tahtliku rikkumise korral Müüja poolt.   

LEPINGU JÕUSTUMINE, PEATAMINE, LÕPETAMINE  ja TINGIMUSTE MUUTMINE 

8.1. Leping jõustub: 

8.1.1. kui Müüja on loonud Ostjale müügikonto oma andmebaasi. Sellise konto loomise aluseks on 

Ostja volitatud esindaja avaldus ärikliendiks saamise kohta(äriklienditaotlus), kus loetletakse üle ka 

Ostja volitatud esindajad. Taotlus on leitav  K-rauta kodulehel. 

8.1.2. krediidilimiidiga müügilepingu allkirjastamisest. 

8.1.3. Jõustunud Leping kehtib tähtajatult, v.a. juhul kui Pooled on sõnaselgelt Lepingu kehtivuse 

tähtajas kokku leppinud. 

8.2. Müüja on õigus juhul, kui on tekkinud kahtlusi Ostja maksevõimelisuses või krediidikomisjoni 

otsuse alusel (sh  kui Ostja pikema aja jooksul ei ole kasutanud krediiti) : 

  8.2.1. tühistada või vähendada Lepingus kokkulepitud krediidilimiiti ja keelduda Kaupade 

kätteandmisest Ostjale (sh Kaupade, mille tellimus on eelnevalt kinnitanud) või anda Kaubad kätte 

üksnes Ostjalt ettemaksu laekumisel või muu Müüjale sobiva tagatise esitamisel;   

8.2.2. vähendada Lepingus kokkulepitud maksetähtaega;   

8.3. Müüjal on õigus suurendada Ostja krediidilimiiti, taastada tühistatud krediidilimiit või pikendada 

maksetähtaega, kui selline tegevus tundub mõistlik.  

8.4. Müüja teavitab Ostjat punktides 8.2. ja 8.3  toodud toimingute teostamisest vastavalt punktile 

9.2.  või  e-kirjaga.  

8.5. Lepingu võib kumbki Pool üles ütelda igal ajal, teavitades sellest kirjalikult teist Poolt. Lepingu 

ülesütlemine  ei muuda varasemalt tekkinud kohustuste täitmist.  

 

TEADETE EDASTAMINE  

9.1. Üks Pool edastab Lepinguga seotud teated teise Poole Lepingus märgitud aadressil. 

Kontaktandmete ja -isikute muutusest on Pool kohustatud koheselt informeerima teist Poolt.   

9.2. Teadete edastamine toimub telefoni, ametliku e-posti või faksi teel, va juhtudel, kui Lepingus on 

ette nähtud teate vorm. Kirjalikud teated saadetakse teisele Poolele posti teel tähitud kirjaga või 

antakse teisele Poolele üle allkirja vastu. Kirjalik teade loetakse teisele Poolele üle antuks, kui 

postitamisest on möödunud 3 (kolm) kalendripäeva.  

9.3. Lepingu ülesütlemise avaldused ja Lepingu rikkumisest tulenevad nõuded,   esitatakse teisele 

Poolele kirjalikus vormis.  

9.4. Ostja on kohustatud Müüjat viivitamatult teavitama oma võimalikust lõpetamisest, ühinemisest, 

jagunemisest, ümberkujundamisest, pankroti või maksevõimetuse menetluse algatamisest. 

LÕPPSÄTTED  

10.1. Kõik Lepingu muudatused jõustuvad pärast nende allakirjutamist Poole esindajate poolt või 

Poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal.   



10.2. Lepinguga seonduvaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad Pooled eelkõige läbirääkimistel. Kui 

Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada Poolte läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus 

Harju Maakohtus.   

10.3. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittekohast täitmist ei loeta Lepingu 

rikkumiseks, kui selle põhjuseks on Vääramatu Jõud. Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste 

täitmisel on takistatud Vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud sellest teist Poolt koheselt 

teavitama. Vääramatu jõu asjaolu ei välista Pooli jõupingutuste rakendamisest asjaolude 

kõrvaldamiseks ning Pooled peavad oma Lepinguliste kohustuste täitmist jätkama kohe, kui 

Vääramatu jõu asjaolud on möödunud.  

 


