Osaühingu Tallinna Sadama Elektrivõrk
elektrienergia müügi tüüptingimused müügikohustuse alusel
1. Üldsätted
1.1. „Osaühingu Tallinna Sadama Elektrivõrk elektrienergia müügi tüüptingimused” (edaspidi Etüüptingimused) reguleerivad elektrienergia müüki müügikohustuse alusel.
1.2. E-tüüptingimused kehtivad sõlmitavate lepingute ja kõigi tüüptingimuste kehtestamise ajal jõus
olevate elektrienergia müüki reguleerivate lepingute kohta. E-tüüptingimused on lepingu
lahutamatu osa.
1.3. Elektrienergia müüja, edaspidi nimetatud müüja, võib lepingus ettenähtud kohustusi täita ise või
kasutada kohustuste täitmiseks kolmandaid isikuid. Lepingu allakirjutamisega kinnitab ostja oma
nõusolekut selliseks müüja kohustuste üleandmiseks ning valmisolekut vastutada oma kohustuste
täitmise eest kas müüja või tema poolt nimetatud kolmanda isiku ees.
1.4. Lepingu sõlmimisega annab ostja müüjale nõusoleku töödelda, edastada ja avaldada ostja
personaalseid andmeid isikutele, keda müüja kasutab oma õiguste ja kohustuste täitmiseks, samuti
seoses müüja arvete valmistamise ja edastamisega trüki-ja postiteenuste osutajatele, panga-ja
inkassoteenuste osutajatele.
1.5. Lepingu sõlmimisega kinnitab ostja, et talle on antud piisav võimalus lepingu, E-tüüptingimuste
ja hinnakirjaga tutvumiseks ning ta on nendega tutvunud, nende sisust aru saanud ja nõustub
lepinguga.
1.6. Müüja jätab omale õiguse sõlmida eraldi lepingud (elektrileping ja võrguleping) või ühe ühise
lepingu elektrienergia müügiks ja võrguteenuste osutamiseks.
2. Elektrienergia hind
2.1. Müüja kooskõlastab müügikohustuse täitmiseks müüdava elektrienergia kaalutud keskmise hinna
piirmäära Konkurentsiametiga. Müügikohustuse täitmiseks müüdava elektrienergia kaalutud
keskmise hinna piirmäär hakkab kehtima müüja poolt määratud tähtpäeval pärast seda, kui hind
on avaldatud vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes ning avaldamisest on möödunud
vähemalt 90 päeva.
2.2. Müüja kehtestab kooskõlastatud elektrienergia kaalutud keskmise hinna piirmäära alusel
hinnakirja, mis on loetelu elektrienergia hinnapakettidest, hinnakomponentidest ja nende
rakendamise tingimustest.
2.3. Hinnakiri hakkab kehtima müüja poolt määratud tähtpäeval pärast seda, kui hinnakiri on
avaldatud vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes ja/või müüja veebilehel ning
avaldamisest on möödunud vähemalt 30 päeva.
2.4. Müüjal on õigus hinnakirja ühepoolselt muuta. Mistahes ajal kehtiv müüja hinnakirjad on lepingu
lahutamatuteks osadeks, sõltumata hinnakirjade vahetust lisamisest lepingule.
2.5. Müüja müüb elektrienergia kilovatt-tunde põhitariifiga või päeva- ja öötariifiga. Elektrienergia
päevatariif kehtib esmaspäevast reedeni vööndiajal kell 7.00-23.00, suveajal kell 8.00-24.00
(mõõtühik – senti/kWh) ja öötariif kehtib esmaspäevast reedeni vööndiajal kell 23.00-7.00,
suveajal kell 24.00-8.00 ning laupäeval ja pühapäeval kogu ööpäeva jooksul (mõõtühik –
senti/kWh).
3. Elektrienergia koguste arvestamine ning arvete esitamine
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3.1. Müüja esitab ostjale elektrienergia koguse ja maksumuse arvestused reeglina üks kord kuus.
3.2. Kui arved esitatakse ostja poolt esitatud näitude alusel, teatab ostja iga kuu esimesel kuupäeval
fikseeritud näidud müüjale 2 päeva jooksul, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Müüja väljastab
ostjale arve hiljemalt 6 päeva jooksul pärast näitude saamist.
3.3. Kui ostja ei teata lepinguga etteantud tähtaegadel mõõtesüsteemi näite, on müüjal õigus esitada
prognoosarve viimase aasta keskmise tarbimise põhjal või ta võtab näidud ise. Prognoosarve järel
teevad pooled kõik, et viia tarbimise arvestus vastavusesse tegelikkusega.
3.4. Arve väljastatakse ostjale paberkandjal või elektroonilise dokumendiga.
3.5. Kui ostja ei ole saanud arvet lepinguga sätestatud tingimustel ja tähtpäevaks, arvestades selle
saamiseks mõistlikult kuluvat aega, peab ta sellest müüjat koheselt teavitama.
3.6. Kui müüja ei ole saanud ostjalt jooksva kuu 15.kuupäevaks teadet, et arvet eelmise
arveldusperioodi eest pole saadud, eeldatakse, et ostja on arve õigel ajal kätte saanud ning tal ei
ole arvel esitatud andmete osas pretensioone.
4. Tasu maksmine
4.1. Ostja maksab müüjale elektrienergia tarbimise ja muud lepingust tulevad tasud arvel esitatud
maksetähtpäevaks, viidates arve numbrile ja arve kuupäevale.
4.2. Tasu loetakse makstuks päeval, millal see laekub müüja arvelduskontole.
4.3. Kui ostja ei tasu arvet märgitud maksetähtpäevaks, on müüjal õigus nõuda ostjalt kõigi tasude
täieliku laekumiseni viivist, mille protsent määratakse elektrienergia ostu-müügi lepingus. Viivist
hakatakse arvestama maksetähtpäevale järgnevast kolmandast päevast ja lõpetatakse tasude
laekumise päeval. Kui ostja peab tasuma lisaks rahalisele põhikohustusele viivist, on Müüjal
õigus kustutada võlgnevusest kõigepealt viivis ning seejärel rahaline põhikohustus. Varem
sissenõutavaks muutunud tasu kustutatakse enne hiljem sissenõutavat tasu.
4.4. Kui ostja ei nõustu müüja esitatud arvega või nõustub sellega ainult osaliselt, teavitab ta sellest
müüjat kirjalikult kohe pärast arve kättesaamist, ühtlasi põhjendades mittenõustumist. Osalise
nõustumise korral maksab ostja aktsepteeritud osa vastavalt lepingule. Müüja kontrollib ostja
avaldust ja teatab ostjale kontrolli tulemustest 10 päeva jooksul pärast teate kättesaamist. Müüja
võib määrata arve tasumiseks hilisema maksetähtpäeva. Kui ostja avaldus ei olnud põhjendatud,
maksab ostja tasu koos viivisega.
4.5. Kui ostjal tekib ettemaks, jäetakse see järgmiste tasude katteks. Ostja nõudmisel teeb müüja
ostjale tagasikande 2 tööpäeva jooksul.
4.6. Ostja maksab müüja nõudmisel ettemaksu, so enne tarbimise järgmist perioodi, kui:
4.6.1. ostja on viimase 12 kuu jooksul hilinenud tasu maksmisega üle 10 päeva ja rohkem kui 3
korda;
4.6.2. ostja on kasutanud elektrienergiat omavoliliselt;
4.6.3. ostja
suhtes
esitatakse
pankrotihoiatus
või
alustatakse
pankrotivõi
likvideerimismenetlust, samuti juhtumil, kui muudest asjaoludest on ilmne, et ostjal võib
lähiajal osutuda võimatuks täita lepingust tulenevaid kohustusi;
4.6.4. ostja tarbimiskohas on võrguühendus katkestatud lepingu ostjapoolse rikkumise tõttu;
4.7. Ettemaksu suurus ei tohi ületada 2 arveldusperioodi tasu, mis on määratud viimase 12 kuu
tarbimise alusel.
5. Hinnapaketi vahetamine
5.1. Ostja soovi korral hinnapaketti vahetada, teavitab ta sellest müüjat. Ostja maksab hinnapaketi
vahetamise eest mõõtesüsteemi seadistamisega seotud kulud.
5.2. Ostja poolt valitud hinnapakett hakkab kehtima üldjuhul mõõtesüsteemi näitude teatamise
päevast, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
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5.3. Kui müüja muudab hinnakirja, on esimene hinnapaketi vahetus ostjale tasuta. Kui ostja ei avalda
pärast hinnakirja muutmist soovi hinnapaketti vahetada, siis vahetab müüja tasuta ostja kehtiva
hinnapaketi kõige sarnasemate tingimustega uue hinnapaketi vastu.
6. Vastutus kohustuste rikkumise eest
6.1. Pooled vastutavad lepingus sätestatud kohustuste rikkumise eest, välja arvatud, kui rikkumine on
vabandatav. Eeldatakse, et kohustuse rikkumine ei ole vabandatav. Kohustuse rikkumine on
vabandatav, kui pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida pool
ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu
sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje
ületaks.
6.2. Ostja vastutab kõikide isikute (oma töötajate ja teenistujate kui ka töövõtjate) eest, keda ta kasutab
oma kohustuste täitmisel.
6.3. Müüjapoolseteks rikkumisteks loetakse kõiki rikkumisi, mida müüja kohustuste täitmisel panevad
toime isikud, keda müüja kasutab oma kohustuste täitmisel.
6.4. Kui ostja on jätnud tasumata müüjaga sõlmitud lepingu alusel tasutava rahasumma või on muul
viisil oluliselt rikkunud müüjaga sõlmitud lepingus ettenähtud kohustusi, katkestatakse ostja
võrguühendus seadusega sätestatud korras.
7. Teavitamine
7.1. Kõik lepingu täitmisega või lepingust tulenevate vaidlustega seotud teated, nõusolekud,
kooskõlastused ja muud tahteavaldused, samuti muu teave, loetakse ametlikult ja kooskõlas
lepinguga esitatuks, kui tahteavaldus on antud teisele poolele üle allkirja vastu või edastatud kirja,
faksi, elektronposti või telefoni teel, kui see salvestatakse, lepingus märgitud või teisele poolele
kirjalikult teatatud kontaktaadressidel või –numbritel.
7.2. Teade loetakse kätteantuks, kui on täidetud üks alljärgnevatest tingimustest:
7.2.1. teade on üle antud allkirja vastu;
7.2.2. teade on saadetud postiasutuse kaudu kirjaga ja postitamisest on möödunud 5
kalendripäeva;
7.2.3. faksi või elektronposti lähetus on registreeritud tehnoloogiliselt;
7.2.4. telefonikõne on salvestatud ostja nõusolekul;
7.3. Ostja teavitab müüjat viivitamatult kõigist asjaoludest, mis takistavad lepingu täitmist.
7.4. Lepinguga sätestatud kontaktandmete muutmisest kohustuvad pooled teineteist teavitama 14
päeva jooksul arvates nimetatud muudatuste asetleidmisest.
8. Lepingu muutmine
8.1. Lepingut saab muuta poolte kirjaliku kokkuleppe alusel. Muutmise soovist tuleb teisele poolele
ette teatada vähemalt 30 päeva.
8.2. Müüjal on õigus ühepoolselt muuta tüüptingimusi, järgides seaduses sätestatud korda. Müüja
annab ostja nõudmisel selgitusi muudatuste kohta.
9. Lepingu lõppemine
9.1. Leping lõpeb:
9.1.1. tähtajalise lepingu korral tähtaja möödudes, kui üks pool teatab teisele poolele vähemalt
30 päeva enne lepingu kehtivusaja lõppu lepingu lõppemisest;
9.1.2. poolte kirjalikul kokkuleppel;
9.1.3. juriidilisest isikust ostja lõppemisel;
9.1.4. tarbimiskoha hävimisel;
9.1.5. võrgulepingu lõppemisel.
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9.2. Lepingu lõppemisega kaasneb tarbimiskohas elektri tarbimise katkestamine või ostja tarbimiskoha
võrgust lahti ühendamine.
9.3. Ostjal on õigus leping igal ajal üles öelda, teatades sellest müüjale kirjalikult vähemalt 30 päeva
ette.
9.4. Müüjal on õigus leping üles öelda seadusega sätestatud korras.
9.5. Ostja teatab lepingu lõppemisel müüjale mõõtesüsteemide lõppnäidud, võimaldab
võrguettevõtjale tarbimiskoha mõõtesüsteemide ülevaatuse ja tarbimiskoha võrgust
lahtiühendamise ning maksab arvel näidatud tähtpäevaks kõik lepingust tulenevad tasud.
9.6. Lepingu lõppemisel mistahes põhjusel, kaasa arvatud lepingu kehtetus, kohaldatakse ka pärast
lepingu lõppemist neid lepingu sätteid, mis oma olemuse tõttu sätestavad poolte õigusi ja
kohustusi pärast lepingu lõppemist.
10. Erimeelsuste lahendamine
10.1. Lepingu täitmisest, muutmisest või lõpetamisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad
pooled eelkõige läbirääkimiste teel.
10.2. Poolte tegevuse või tegevusetuse peale, mis on vastuolus elektrituruseaduse või selle alusel
kehtestatud õigusaktidega, võib teine pool esitada kirjaliku kaebuse Konkurentsiametile.
10.3. Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, lahendatakse
vaidlus kostja asukohajärgses kohtus.
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