OSAMAKSETEGA TASUMISE MÜÜGILEPINGU ÜLDTINGIMUSED
(ver si oon 1. 2/k ehti vad al ates 15. 01. 2011)

2. MÕISTED JA TASUD
2.1 Kaup - punktis 1.1 nimetatud kaup või teenus;
2.2 Kauba Mak sumus - Kauba hind koos käibemaksuga juhul, kui
selle eest tasutaks kohe. Hinna sisse arvestatakse ka kulleri- või
veokulud, kui Ostjat pole vastupidisest teavitatud;
2.3 Si ssemak se - esimene Maksegraafikujärgne põhiosamakse;
2.4 Esi mene Osamak se - esimene maksegraafikujärgne osamakse;
2.5 Jääk mak sumus - kasutusele võetav krediidisumma ehk
Sissemakse järel Kauba eest tasuda jääv summa;
2.6 Kredi i di k oguk ul u - krediidi brutosumma ehk Lepingu alusel
tasumisele kuuluva Esimese Osamakse, järgnevate Osamaksete (sh
intressi ja haldustasu) ja muude kulude summa koos käibemaksuga
(Lepingu sõlmimise aja seisuga);
2.7 Osamak se - vastavalt Maksegraafikule tasumisele kuuluv
Jääkmaksumuse igakuine tagasimakse, millele lisandub igakuine
intress ning igakuine haldustasu;
2.8 Mak segraafi k - Ostja ja Mü ü ja vahel kokkulepitud kord Esimese
Osamakse, järgnevate Osamaksete tasumiseks, maksete suurused ja
maksete tegemise tähtpäevad, mis on lisatud käesolevale Lepingule
ning mida Ostjal on Lepingu kestvuse jooksul mis tahes ajal õigus
nõuda Mü ü jalt tasuta;
2.9 Muud tasud j a k ul ud l i sak s Eri ti ngi mustes sätestatul e:
Tasu Ostja teavitamise eest Osamakse(te) tasumisega viivituses olemise
ning Lepingust taganemise korral: - SMSi või e-posti teel saadetud
meeldetuletuskirja eest 2 EUR-i; - posti teel saadetud meeldetuletuskirja
eest 5 EUR-i; - e-posti või posti teel saadetud taganemise teatis 20 EUR-i.
2.10 Vi i vi se määr: Osamaksete mittetähtaegse tasumise korral on
viivise määraks intressimäär. Lisaks on Faktooril õigus nõuda Ostjalt
viivist ü letava kahju ning kulude hü vitamist. Viivist ei arvestata
intressilt.
2.11 Intressi määr j a sel l e k ohal dami se ti ngi mused: Aastane
intressimäär on Lepingus kokkulepitud suurus, mille alusel
arvutatakse igakuine intressisumma korrutades jääkmaksumust
aastase määra 1/12-ga. Igakuine intressisumma sõltub seega
jääkmaksumuse suurusest ning väheneb Lepingu kestel.
2.12 Kredi i di k ul uk use määr aastas ni ng sel l e arvutami se
k o r d : krediidi
kogukulu,
mis
on
väljendatud
aastase
protsendimäärana kasutusse võetud krediidisummast ja mille väärtus
on toodud eritingimustes.
3. LEPINGU SISU
3.1 Mü ü ja mü ü b käesoleva Lepingu alusel ja selles sätestatud
tingimustel Ostjale Kauba ning Ostja kohustub selle eest tasuma
Faktoorile Maksegraafikus ettenähtud tingimustel ja tähtaegadel.
Käesoleva Lepingu alusel Mü ü ja poolt Ostjale antavaks krediidiliigiks
on järelmaks (tarbijakrediit asja omandamiseks või teenuse
osutamiseks). Lisaks käesolevale Lepingule kohalduvad Kauba mü ü gi
tingimustele Mü ü ja täiendavad tingimused selles osas, milles need ei
ole käesoleva Lepinguga vastuolus.
3.2 Ostj a k i nni tab, et ta on teadl i k , et Müüj a on Fak toori l e
l oovutanud k õi k k äesol evast Lepi ngust tul enevad nõuded,
seal hul gas Ostj a vastu tek k i nud Osamak sete j a muude
Lepi ngu al usel tasumi sel e k uul uvate mak sete tasunõuded
ni ng tasunõuete k õrval nõuded ( eel k õi ge vi i vi se ni ng tasumi se
k ohustuse ri k k umi sest tek k i vad k ahj u hüvi tami se nõuded) .
Ostj a on teadl i k , et Lepi ngu al usel tehtavad mak sed l oetak se
täi detuk s ai nul t nende täi tmi se k orral Fak toori l e. Käesolevast
Lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks kohustub Ostja Faktoori
kasuks andma Lisas 1 nimetatud tagasivõtmatu otsekorralduse Eestis
tegutsevas krediidiasutuses avatud konto osas, mille kohaselt vastav
krediidiasutus debiteerib ostja kontot Faktoori kasuks vastavalt Faktoori
poolt esitatavatele arvetele, mis põhinevad Maksegraafikul ning
Maksegraafikus kajastamata igakordsetel muudel lepingu kohaselt
tasumisele kuuluvatel summadel
3.3 Ostj a k i nni tab, et ta:
3.3.1 on täisealine isik ning käesoleva Lepingu sõlmimine vastab tema
krediidivõimele;
3.3.2 on saanud kätte käesoleva Lepingu osas õigusaktidega nõutava
teabe, sh Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehe, teda on
lepingueelselt nõustatud või pakutud selleks võimalus ning ta on
tutvunud Lepingu tingimustega;
3.3.3 ei ole esitanud ning ei esita Mü ü jale ega Faktoorile
valeandmeidega dokumente;
3.3.4 esitab Mü ü ja või Faktoori nõudmisel oma 6 kuu sissetulekute
pangaväljavõtte;
3.3.5 hoiab Lepingu kehtivuse ajal Lepingust tulenevate kohustuste
täitmiseks pangakontol, millega on seotud Lisa 1 alusel antud
otsekorraldus, piisavalt vahendeid;
3.3.6 teavitab Mü ü jat ja Faktoori punktis 5.7 nimetatud asjaoludest;
3.3.7 on teadlik, et Mü ü ja on loovutanud kõik oma käesolevast
Lepingust tulenevad nõuded Faktoorile ning Ostja kohustub käesolevast
Lepingust tulenevad maksekohustused täitma Faktoorile Lepingus ning
Maksegraafikus sätestatud korras ja tähtpäevadel;
3.3.8 on teadlik, et hoolimata nõuete loovutamisest Faktoorile, vastutab
Kauba vastavuse eest Mü ü ja ning kõik Kauba puudusi puudutavad
teated tuleb esitada Mü ü jale ning Faktoor ei vastuta ei puuduste ega
teadete edastamise eest.

3.3.9 tal ei esine erakorralist vajadust, sõltuvussuhet või
kogenematust.
3.4 Ostj al on k ohustus tasuda l eppetrahvi 20% Kauba
mak sumusest, k ui d mi tte vähem k ui 100 EUR -i , Lepi ngu
punk ti s 3.3 antud k i nni tuste või Lepi ngu punk ti de 5.6 j a 7.3
ri k k umi sel .
3.5 Ostja kinnitab, et teda on hoiatatud, et Maksete tasumata jätmisel
võivad olla tõsised tagajärjed (nt sundmü ü k) ning see võib raskendada
krediidi saamist.
4. KAUBA MÜÜK JA ÜLEANDMINE
4.1 Mü ü ja annab Kauba Ostjale ü le kohe pärast Esimese Osamakse
tasumist Mü ü ja asukohas, sidevahendi abil sõlmitud lepingu puhul
vastavalt kokkuleppele kas Mü ü ja või Ostja asukohas. Koos Kaubaga
annab Mü ü ja Ostjale ü le ka Kauba juurde kuuluvad dokumendid ja
kasutusjuhise ning muud päraldised ning teavitab vajadusel Ostjat
täiendavalt Kauba sihtotstarbelise kasutamise kohta. Kui Kaubale
antakse garantii, annab Mü ü ja Ostjale täiendavalt ü le ka
garantiidokumendid ja –tingimused.
4.2 Kauba Ostjale ü leandmise hetkest vastutab Ostja Kauba korrashoiu
ja säilimise tagamise eest ning kannab kõik Kauba korrashoiu,
säilimise ja kasutamisega seotud kulud ning riisiko.
4.3 Kauba vastuvõtmisel on Ostja kohustatud koheselt Kaupa
kontrollima Kauba vastavuse ning ilmsete puuduste väljaselgitamise
eesmärgil.
4.4 Kauba omandi õi gus l äheb ül e Ostj al e pärast vi i mase
Osamak se tasumi st ni ng k õi gi muude Lepi ngu al usel
tasumi sel e
k uul uvate
mak sete
tasumi st
( omandi reservatsi oon) , k usj uures mak sete tasumi st tõendab
Müüj a pool ne vastav k i nni tus. Mü ü ja kinnitab Ostja poolt kõigi
maksete tasumist alles pärast Faktoorilt vastavate andmete saamist.
Ostj a on teadl i k , et j uhul , k ui Müüj a taganeb k äesol evast
Lepi ngust punk ti 6.5 al usel või l õpetab Lepi ngu muul
põhj usel Ostj ast tul eneval t, l äheb Kauba omandi õi gus ül e
Fak toori l e ni ng Ostj a on k ohustatud Kauba val duse ni ng
dok umendi d andma ül e Fak toori l e.
4.5 Käesolevat punkti 4 ei kohaldata teenustele selles osas, milles see
ei ole olemuslikult võimalik.
5. POOLTE JA FAKTOORI ÕIGUSED NING KOHUSTUSED
5.1 Faktooril on õigus nõuda ning Ostja kohustub tasuma Osamakseid
ning muid Lepingu alusel tasumisele kuuluvaid makseid vastavalt
Maksegraafikus sätestatule ning Faktoori poolt (Mü ü ja esindajana)
Lepingu alusel esitatud arvetele. Ostja on kohustatud tasuma
Lepinguga sätestatud Osamakseid ning muid Lepingu alusel tasumisele
kuuluvaid makseid ka juhul, kui Kaup on peale selle ü leandmist
Ostjale, kuid enne viimase Osamakse tasumist hävinud, kahjustunud
või kaotsi läinud, sõltumata sellest, kas Ostja vastutab Kauba
hävimise, kahjustumise või kaotsimineku eest.
5.2 Faktooril on õigus Lepingust tulenevaid nõudeid Ostja vastu edasi
loovutada. Faktoor teavitab Ostjat nõude loovutamisest.
5.3 Lepingu punktis 4.4 nimetatud tingimuse saabumiseni (Kauba
omandiõiguse ü leminekuni Ostjale) on Mü ü jal õigus Kauba
omandiõigus ü le anda Faktoorile tingimusel, et vastava tehinguga ei
välistata ega piirata Kauba omandiõiguse ü leminekut Ostjale pärast
viimase Osamakse ning kõigi muude Lepingu alusel tasumisele
kuuluvate maksete tasumist. Mü ü ja teavitab Ostjat vähemalt
kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Kauba omandiõiguse
ü lekandumisest Faktoorile. Mü ü ja annab Kauba omandiõiguse ü le
Faktoorile ka punktis 6 .5 nimetatud juhul.
5.4 Kaupa puudutavaid mü ü gigarantiist, Lepingust ja seadusest
tulenevaid kohustusi, sealhulgas neid, mis tõusetuvad seoses Kauba
lepingutingimustele mittevastavusega, täidab Mü ü ja. Kui Mü ü ja rikub
Lepingut, eelkõige kui Kaup ei vasta Lepingu tingimustele, võib Ostja
oma Lepingust või seadusest tulenevad nõuded esitada Mü ü ja vastu.
Kui Mü ü ja ei täida Lepingust tulenevat asja ü leandmise kohustust või
kui asi ei vasta lepingutingimustele ning Mü ü ja on õigustamatult
keeldunud õiguskaitsevahendite rahuldamisest, võib Ostja keelduda
Faktoori suhtes omapoolse kohustuse täitmisest. Ostjal ei ole õigust
Lepingu kohaselt tasumisele kuuluvaid nõudeid tasaarvestada.
5.5 Ostja ei või Lepingust tulenevaid õigusi ega kohustusi kolmandatele
isikutele ü le anda.
5.6 Ostja ei või kuni kõigi Lepingu alusel tasumisele kuuluvate
maksete tasumiseni ning Kauba omandiõiguse Ostjale ü leminekuni
Kaupa käsutada või piiratud asjaõigustega koormata.
5.7 Ostja on Lepingu kehtivuse perioodil kohustatud viivitamatult, kuid
mitte hiljem kui viie (5) kalendripäeva jooksul teavitama Faktoori
kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Mü ü ja poolsest Lepingu
rikkumisest,
Kauba
kahjustumisest,
osalisest
või
täielikust
hävinemisest või kaotsiminekust või asjaoludest ning sü ndmustest, mis
võivad takistada või muuta võimatuks Lepingust tulenevate Ostja
kohustuste nõuetekohase täitmise.
5.8 Faktooril on volitus Mü ü ja esindajana esitada Ostjale kõiki
Lepinguga seotud tahteavaldusi.

6.
LEPINGU
TAGANEMINE

MUUTMINE,

LÕPPEMINE

JA

LEPINGUST

6 .1 Lepingut võib muuta kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis,
kusjuures Faktoor on Mü ü ja tagasivõtmatu volituse alusel volitatud
Lepingut muutma Mü ü ja esindajana.
6 .2 Leping lõppeb Ostja poolt Lepingust tulenevate kohustuste täieliku
tasumisega või Lepingust taganemisega.
6 .3 Ostjal on õigus taganeda käesolevast Lepingust põhjust avaldamata
14 päeva jooksul alates lepingu jõustumisest teavitades oma
taganemissoovist Mü ü jat või Faktoori e-kirja või posti teel Lepingus
märgitud aadressil. Mü ü gilepingust taganemise korral peab Ostja
Mü ü jale tagastama Kauba või hü vitama selle väärtuse ning andma
välja Mü ü ja saamata jäänud tulu ning muud viljad. Seaduse järgi on
Mü ü jal Ostja taganemisel õigus nõuda asja kasutamise eest
kasutuseeliseid, väärtuse vähenemise kompenseerimist, kasutatud
teenuse hü vitamist jne. Tarbijakrediidilepingust taganedes peab Ostja
tasuma Faktoorile kasutusse võetud krediidisumma ning maksmise
kuupäevaks kogunenud intressi hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul
pärast seda, kui ta on taganemisteate saatnud, vastasel juhul loetakse,
et Ostja ei ole Lepingust taganenud. Mü ü gilepingust taganedes loetakse
Ostja taganenuks ka tarbijakrediidilepingust ning Otsekorraldusest.
6 .4 Mü ü japoolse Lepingu rikkumise korral võib Ostja kasutada
võlaõigusseaduses sätestatud õiguskaitsevahendeid.
Mü ü japoolse
rikkumise tõttu ei või Ostja endapoolse kohustuse täitmisest Faktoorile
keelduda, välja arvatud seaduses imperatiivselt sätestatud juhul. Juhul,
kui Ostjal on seadusest tulenev õigus öelda ü les kestvatele sooritustele
suunatud teenuse osutamise leping (nt raviplaanil põhinev
tervishoiuteenuse leping), siis peab Ostja jätkama osutatud teenuste
eest tasumist, kuid ei pea tasuma pärast ü lesü tlemist Mü ü ja poolt veel
teostamata teenuste eest ning võib Faktoorilt Mü ü ja esindajana
taotleda Lepingu alusel tasumisele kuuluvate viimaste maksete
ärajätmist summas, mis vastab osutamata teenuste väärtusele, millest
on maha arvatud Mü ü ja poolt teenuse osutamiseks juba kantud kulud.
6.5 Müüj al on õi gus Lepi ngust k i rj al i k k u taasesi tami st
või mal davas vormi s taganeda, k ui Ostj a on täi el i k ul t või
osal i sel t vi i vi tuses vähemal t k ol me ( 3) ük stei sel e j ärgneva
Osamak se või sel l e osa tasumi sega ja Faktoor on Mü ü ja
esindajana Ostjale edutult andnud kahe (2)-nädalase täiendava
tähtaja viivituses oldud summa tasumiseks koos hoiatusega, et Mü ü ja
taganeb selle tähtaja jooksul maksete tasumata jätmise korral
Lepingust ja nõuab kogu võla tasumist. Nimetatud Ostjapoolne
rikkumine on ka Mü ü ja poolseks mõjuvaks põhjuseks kestvatele
sooritustele suunatud teenuslepingu ü lesü tlemiseks.
6 .6 Mü ü ja võib Lepingust taganeda ka juhul, kui Ostja poolt punktis
3.3 antud kinnitused (välja arvatud 3.3.7 või 3.3.8) on ebaõiged või
ebatäpsed.
6 .7 Lepingust taganemisel Mü ü ja poolt läheb Faktoorile ü le Kauba
omand, välja arvatud juhul, kui Faktoor ei teavita Ostjat eraldi teisiti.
Juhul, kui Mü ü ja annab Kauba omandiõiguse ü le Faktoorile vastavalt
Lepingu punktis 4.4 sätestatule, annab Ostja Kauba valduse ü le otse
Faktoorile.
6 .8 Ostja võib Lepingust tulenevad kohustused osaliselt või täielikult
täita ennetähtaegselt esitades Faktoorile vastavasisulise avalduse ning
tasudes Faktoorile jääkmaksumuse või osa sellest ennetähtaegselt. Sel
juhul on Faktooril õigus Ostjalt nõuda mõistlikku hü vitist, mis on
seaduse kohaselt 1% ennetähtaegselt tagasimakstud krediidi summast,
kui krediidi ennetähtaegse tagasimaksmise ja Lepingu lõppemise
vaheline periood on pikem kui 1 aasta, ja lü hema perioodi puhul 0 ,5%
ennetähtaegselt tagasimakstud krediidi summast.
6 .9 Ostjal on õigus saada viivitamata teavet tema krediidivõimelisuse
hindamiseks kasutatud andmete kohta.

7. TEADETE EDASTAMISE KORD
7.1 Kõik Lepingu Pooltele ja Faktoorile adresseeritud avaldused ja
teated, mis tuleb teha kirjalikult või kirjalikku taasesitamist
võimaldavas vormis, edastatakse Poolele või Faktoorile Lepingu punktis
1.4 nimetatud posti või e-posti aadressile.
7.2 Faktoor teavitab Pooli uutest kontaktandmetest oma veebilehel
www.cofi.ee.
7.3 Ostja kohustub Lepingu kehtivuse ajal Faktoori viivitamata
kirjalikult või e-posti teel teavitama oma muutunud posti või e-posti
aadressist. Andmed loetakse vastavalt muutunuks alates teate kätte
saamisest.
8. MUUD TINGIMUSED
8.1 Lepingu osaks ei loeta Poolte varasemaid tahteavaldusi ega
kokkuleppeid, mis ei sisaldu Lepingus.
8.2 Viivitus Lepingust tuleneva õiguse maksmapanekul või kohustuse
täitmisel ei tähenda sellest õigusest ja kohustusest loobumist; ü hegi
õiguse eraldi või osaline maksmapanek või teostamine ei välista selle
õiguse maksmapanekut või teostamist muus osas ega muu õiguse
ja/või kohustuse teostamist.
8.3 Lepingu ü ksiku sätte või osa kehtetus ei vabasta Pooli Lepingu
teiste sätete täitmise kohustusest ning ei too kaasa kogu Lepingu või
Lepingu teiste sätete või osade kehtetust.
8.4 Kõik kaebused võib Ostja esitada Mü ü ja punktis 1.4 märgitud postivõi e-posti aadressile. Lepingust tulenev vaidlus lahendatakse Poolte
läbirääkimistega kohtuväliselt. Kokkuleppe mittesaavutamise korral
lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus. Lepingule kohaldub Eesti
õigus.
8.5 Ostja õiguste kaitseks sätestatud nõuete täitmise ü le teostab
järelevalvet Tarbijakaitseamet, Rahukohtu 2, 10 130 , Tallinn.
8.6 Leping on sõlmitud kolmes (3) eksemplaris, millest ü ks eksemplar
jääb Ostjale ning kaks eksemplari Mü ü jale.
9. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
9.1 Ostj a annab nõusol ek u oma i si k uandmete töötl emi sek s
Müüj a
ni ng
Fak toori
pool t.
Isi k uandmete töötl emi se
eesmärgi d, töödel davate i si k uandmete k oossei s, i si k uandmete
töötl emi se k ord j a vi i s, i si k uandmete k ol mandatel e i si k utel e
edastami se vi i s j a ul atus on k ättesaadavad veebi aadressi l
www.cofi .ee ( nõusol ek antak se dok umendi Lepi ngu sõl mi mi se
k uupäeval
k ehti vas
versi ooni s) .
Ostj a
k i nni tab oma
al l k i rj aga, et ni metatud nõusol ek u väl j atrük k on Ostj al e
esi tatud tutvumi sek s k äesol eva al l k i rj a andmi se hetk el ning
Ostjale on pakutud võimalust kontrollida väljatrü ki vastavust
elektroonilisele versioonile.
9.2 Juhul, kui Ostja on Faktoorile varasemalt andnud nõusoleku oma
isikuandmete töötlemiseks, siis võib Faktoor isikuandmeid töödelda ka
nimetatud nõusolekus antud ulatuses. Ostja võib oma nõusoleku
isikuandmete töötlemiseks anda ka isikuandmete töötlejaks oleva
Faktoori veebiaadressil www.cofi.ee elektroonilises vormis digitaalselt
allkirjastatult.
9.3 Faktoor ning Mü ü ja võivad Ostja poolt esitatud andmeid kasutada
oma toodete või teenuste otseturunduseks sidevahendi vahendusel.

