TALLINNGAAS OÜ
Kodutarbijale gaasi müügilepingu tüüptingimused
(MGS § 9 lg 3 ja 3¹)
Müüja: Tallinngaas OÜ , registrikood: 10941324 aadress: Tallinn 11212, Männiku tee 68
Osutatav teenus: Müüja müüb ja ostja ostab gaasi tarbimiseks kodumajapidamises. Gaas on
müüja poolt üle antud ja ostja poolt vastu võetud kokkulepitud liitumispunktis.
Pakutava teenuse kvaliteedi taseme piirmäärad:
Gaasirõhk liitumispunktis:min 1,80 bar; max 2,50 bar
Gaasi ülemine kütteväärtus min 36,70 MJ/ m³, max 38,00 MJ/ m³
Gaasi alumine kütteväärtus min 32,70 MJ/ m³, max 34,00 MJ/ m³
Metaani sisaldus % mahus: min 96,91; max 98,33 ;
Gaas lõhnastatud.
Kliendi teavitamine kohaldatavatest tariifidest ja hindadest:
Gaasi müügihinna muutmisest kooskõlastatult Konkurentsiametiga müüja teatab ostjale
kirjalikult või massiteabevahendite vahendusel enne nende kehtima hakkamist Eesti Vabariigi
seadustega kehtestatud korras ja tähtajal. Lepingu sõlmimise hetkel on kehtiv hinna muutustest
etteteatamise aeg 3 (kolm) kuud.
Lepingus toodud fikseeritud gaasi müügihind kehtib gaasile alumise kütteväärtusega 33,076 MJ/
m³ ja tegeliku kütteväärtuse järgi hinna ümberarvutamist ei toimu.
Lepingu kestus, lepingu uuendamise ja lõpetamise tingimused:
Leping jõustub selle allkirjastamisel ja on sõlmitud tähtajatult.
Ostja võib lepingu üles öelda VÕS § 234 lg 3 toodud alusel ja tingimustel, teatades
ülesütlemisest ette vähemalt üks (1) kuu.
Müüja võib lepingu üles öelda (korraline ülesütlemine) Eesti Vabariigi seadustes (VÕS § 195 ja
§ 196 ning Maagaasiseaduses) ettenähtud tingimustel ja korras, teatades ülesütlemisest ette
vähemalt üks (1) kuu. Müüjal ei ole õigust müügilepingut korraliselt üles öelda kui
võrgupiirkonnas puuduvad teised gaasi müüjad, kellelt ostja võiks gaasi osta.
Pooltel on õigus leping etteteatamistähtaega järgimata erakorraliselt üles öelda kui teine Pool on
rikkunud lepingulist kohustust ja ei ole kohustuse rikkumist lõpetanud või heastanud
ülesütlemiseks õigustatud poole määratud mõistliku tähtaja jooksul. Tähtaja määramine ei ole
vajalik kui rikuti kohustust, mille täpne järgimine on Lepingust tulenevalt teise Poole huvi
püsimise eelduseks lepingu täitmise vastu, kohustust rikuti tahtlikult või raske hooletuse tõttu või
kohustuse rikkumine annab kahjustatud poolele mõistliku põhjuse eeldada, et teine pool ei täida
kohustusi ka edaspidi.
Müüja tasuta vahetuse kohustus:
Müüja kohustub võimaldama ostjal tasuta vahetada gaasi müüjat ja osta gaasi võrgu tehniliste
võimaluste piires igalt müüjalt alates Eesti Vabariigi seadustes määratud tähtajast ja korras.
Teenuste eest tasumise võimalused:
Ostja tasub müüjale tarbitud gaasi eest müüja arve alusel arvestuskuule järgneva kuu 15-ndaks
kuupäevaks.Tasumisel ostja märgib maksedokumendile arve numbri ja viitenumbri, kui müüja
on selle arvel teatanud.
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Makse loetakse tasutuks päeval, millal see laekub müüja pangakontole. Kui ostja ei tasu makset
arvel märgitud maksetähtpäevaks, on müüjal õigus nõuda ostjalt viivist 0,06 %
maksetähtpäevaks tasumata summalt päevas kuni kogu makse täieliku laekumiseni müüja
pangakontole. Viivist arvestatakse alates maksetähtpäevale järgnevast päevast ja lõpetatakse
makse laekumise päeval.
Ostja ja müüja eraldi kokkuleppel võib ostja tasuda tarbitud gaasi eest otse- või püsikorraldusega
arvlemise teel vastavalt ostja ja müüja ning neid teenindavate pankadega sõlmitud lepingute
tingimustel.
Võimalikud kompensatsioonid ja tagasimakse kord:
Müüa teostab ostjaga arvlemise aluseks oleva lepingu tingimuste muutumisel vastava arvestuse
ning esitab ostjale arve, näidates selles ostja poolt täiendavalt tasumisele kuuluva summa või
ettemaksu summa ning ettemaksu korral arvestama ettemaksu järgnevatel arvestuskuudel
tasumisele kuuluva arve esitamisel. Lepingu lõppemisel müüja teostab lõpparvestuse ning esitab
ostjale arve, näidates selles ostja poolt täiendavalt tasumisele kuuluva või ettemaksu summa
ning ettemaksu korral tagastab ettemaksu summa 10 (kümmne) päeva jooksul.
Kaebuste lahendamine:
Müüja kohustub läbi vaatama ostja kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis
esitatud kaebuse selle saamisest alates 30 päeva jooksul ning teavitama ostjat kaebuse
võimalikust lahendusest. Kui selle aja jooksul ei ole võimalik kaebust lahendada, müüja teavitab
koos põhjendusega sellest kirjalikult ostjat, määrates uue mõistliku tähtaja.
Tarne liik: avatud tarne
Tallinnas, „ 09„ mai 2008.a.
TALLINNGAAS OÜ
Eda Ssaaberg
juhatuse liige
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