
             Skuba: .............................................                            Klient: .............................................. 

SKUBA EESTI OÜ TÖÖVÕTULEPINGUTE ÜLDTINGIMUSED 

Jaanuar 2013 

1 LEPINGU ESE JA MÕISTED 

1.1 Töövõtulepingu üldtingimusi (edaspidi „Tingimused“) kohaldatakse kõikide Töövõtja poolt osutavate teenuste ja 

teostavate Tööde puhul, mistahes füüsilistele ja juriidilistele isikutele. 

1.2 Töövõtulepingu (edaspidi: “Lepingu”) eesmärgiks on Skuba Eesti OÜ (edaspidi “Töövõtja”) poolt tellijale 

(edaspidi “Tellija”) lepingu esemeks oleva töö (edaspidi: “Töö”) teostamisel tekkivate õigussuhete reguleerimine. 

1.3 Tingimused kuuluvad lahutamatu osana Töövõtja ja Tellija vahel sõlmitavate Lepingute juurde. Töövõtja tutvustas 

Tellijale enne Lepingu sõlmimist Tingimusi. Klient kinnitab, et on Tingimustega tutvunud. 

2 TÖÖVÕTJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

2.1 Töövõtjal on õigus nõuda Töö eest maksmisele kuuluva tasu ja teiste Lepingus ettenähtud tasude maksmist 

Lepingus sätestatud korras. Juhul kui Pooled ei ole tasu määras eraldi kokkulepet sõlminud kuulub Tasu 

maksmisele vastavalt Töövõtja poolt kinnitatud ja kehtivale hinnakirjale. Tellija kinnitab, et on hinnakirjaga 

tutvunud. 

2.2 Töövõtjal on õigus kasutada Lepingu täitmiseks alltöövõtjaid ilma Tellijaga eelnevalt kooskõlastamata. 

2.3 Töövõtjal on õigus kasutada talle üleantud sõidukit Lepingu täitmise raames testsõiduks, kui testsõidu sooritamine 

on teostatavate Tööde mahtu ja iseloomu arvestades vajalik. Testsõidu teostamisel järgitakse Eesti Vabariigis 

kehtivaid liikluses osalemist reguleerivaid õigusakte. 

2.4 Töövõtjal on õigus nõuda tasu sõiduki hoidmise eest juhul kui Tellija ei võta sõidukit vastu 24 tunni jooksul arvetes 

Tellija teavitamisest sõiduki suhtes teostatud Tööde lõpetamise kohta. Vastav teavitus saadetakse SMS sõnumi 

teel. Iga vastuvõtmisega hilinenud päeva eest kohustub Tellija tasuma 10 eurot. 

2.5 Töövõtjal on õigus tellida Töö teostamiseks vajalikke varuosi ja vahendeid ja paigaldada need Tellija sõidukile 

ilma Tellijaga eelnevalt kooskõlastamata. 

2.6 Töövõtjal on õigus nõuda ettemaksu kogu Töö eeldava maksumuse ulatuses. Töövõtjal on õigus omal 

äranägemisel nõuda Tellijalt muid tagatisi enne Töö teostamist (käendus, garantii jmt).  

2.7 Töövõtja kohustub andma Töö ja eseme, mille suhtes Töid teostati Tellijale üle üksnes siis kui Tellija on täitnud 

omapoolsed kohustused (sh tasu maksmise kohustus). 

2.8 Töövõtja kohustub teostama Töö (sõiduki hooldus- või remonditööd) vajaliku hoolsusega oma erialastele 

teadmistele ja võimetele tuginedes. Pooled lepivad kokku, et Töö peab vastama tavalisele (keskmisele) 

kvaliteedile.  
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2.9 Töövõtjal on kohustus Tellijat informeerida Lepingu teostamise käigust, juhul kui Tellija peaks vastavasisulise 

nõude esitama. 

3 TELLIJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

3.1 Tellija kohustub tasuma Töövõtjale Töö eest tasu Lepingus sätestatud korras. Tellija kohustub tasuma Töövõtjale 

kõik muud tasud, mis tulenevad Lepingust või Tingimustest. Tellija kohustub tasuma kõigi varuosade ja vahendite 

eest, mida Töö teostamisel kasutati.  

3.2 Enne sõiduki Töövõtjale üleandmist kohustub Tellija andma Töövõtjale kogu informatsiooni, mis on vajalik Töö 

teostamiseks ja Lepingu täitmiseks. Sõiduki üleandmisel kohustub Tellija eemaldama sõidukist kogu temale ja 

kolmandatele isikutele kuuluva vara. Sõiduki Töövõtjale üleandmisega kinnitab Tellija, et on andnud Töövõtjale 

kogu informatsiooni, mis on vajalik Töö teostamiseks ja Lepingu täitmiseks ning et Sõidukis ei ole Tellijale ega 

kolmandatele isikutele kuuluvat vara. 

3.3 Tellija kohustub Töö ja üleantud sõiduki üle vaatama viivitamatul pärast Töö ja sõiduki üleandmist. Tellija loobub 

õigusest esitada pretensioone Töö kohta, kui ta ei teata sellest Töövõtjale 2 tööpäeva jooksul pärast sõiduki ja Töö 

üleandmist. Tarbijatest Tellijate puhul kohustub Tellija sõiduki ja Töö üle vaatama või Töö üle vaadata laskma 

viivitamatult kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul arvates sõiduki ja Töö üleandmisest. 

3.4 Tellija kohustub tagama, et sõiduki ja Töö vastuvõtmiseks Töövõtja juurde ilmunud isik on volitatud sõiduki ja 

Töö vastuvõtmiseks.  

3.5 Tellijal on õigus saada informatsiooni Lepingu täitmise ja Töö teostamise kohta. 

3.6 Tellijal on õigus nõuda Töövõtjalt sõiduki ja Töö üleandmist pärast endapoolsete kohustuste täielikku täitmist. 

4 TELLIMUS 

4.1 Tellimus loetakse esitatuks hetkel, mil pooled on saavutanud selge kokkuleppe Töö teostamise kohta kuid mitte 

hiljem kui sõiduki üleandmisel Töövõtjale Töö teostamiseks (Lepingu sõlmimine). 

4.2 Töövõtja ja Tellija võivad vormistada tellimuse kirjalikult. Tellimuslehes esitatud informatsioon sh mistahes 

indikatsioon Töö kestuse või eeldatava maksumuse kohta on hinnangulised ja ei ole siduvad. Siduvad ei ole ka 

mistahes muul moel Töövõtja poolt esitatud indikatsioonid Töö maksumuse või tähtaja kohta. Tellimuslehel 

kajastatakse mh kliendi poolt esitatud veakirjeldus. Töövõtja ja Tellija võivad vormistada autoteeninduse 

tellimuslehe või garantiiteeninduse tellimuslehe. Garantiiteeninduse tellimusleht vormistatakse juhul, kui 

eelduslikult on tegu sõiduki müügigarantii alusel teostatava Tööga. Kuivõrd asjaolu, kas Töö teostatakse sõiduki 

müügigarantii alusel või mitte võib selguda üksnes pärast Töö teostamist (vajadusel ka ekspertiiside teostamist) ei 

anna garantiiteeninduse tellimuslehe vormistamine Tellijale õigust eeldada, et tegemist on sõiduki müügigarantii 

alusel teostatava Tööga.  
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4.3 Juhul kui Tellija on eelnevalt reserveerinud kindla aja sõiduki üleandmiseks ja Töö teostamiseks kohustub Tellija 

andma sõiduki üle vastavalt kokku lepitud ajal. Kui Tellija ei anna sõidukit õigeaegselt üle loetakse, et mistahes 

Töövõtja poolt esitatud info Töö valmimise tähtaja ja maksumuse kohta on tühised. Hilinenud üleandmise korral 

kohustub Tellija tasuma Töövõtjale leppetrahvi summas 2 eurot iga hilinenud tunni kohta. 

4.4 Tellija annab sõiduki Töö teostamiseks üle kooskõlas Lepingu ja Tingimustega. Sõiduki üleandmisel annab Tellija 

üle sõiduki tehnilise passi ja hooldusraamatu. 

4.5 Sõiduki juhusliku hävimise või kahjustumise riisiko läheb üle Töövõtjale arvates sõiduki faktilisest üleandmisest 

Töövõtjale. Sõiduki juhusliku hävimise või kahjustumise riisiko läheb üle Tellijale arvates sõiduki faktilisest 

üleandmisest Tellijale.  

4.6 Töövõtja teostab esmalt sõiduki defekteerimise (vigade tuvastamise) vastavalt Tellija poolt esitatud 

veakirjeldusele ja seejärel kõrvaldab defekti, kui see on võimalik. Tööde teostamise käigus eeldatakse, et Töövõtja 

ei pea Tellijaga kooskõlastama teostatavaid toiminguid ega kasutatavaid varuosi. Töövõtjal on õigus tellida neid 

varuosi ja vahendeid, mida ta peab Töö teostamise seisukohalt, tuginedes oma erialateadmistele, parimaks. 

Tellimuse täitmiseks vajalikud Tööd teostatakse vastava sõiduki või seadme tootja poolt kinnitatud tehnoloogia 

järgi. Rikete kõrvaldamiseks vajalikud Tööd hõlmavad mainitud tehnoloogiat, mistõttu ei ole võimalik vaielda 

töömahu üle. Tehnoloogilise kontrolli tsükkel hõlmab diagnostika- ja seadistustöid, mistõttu ei ole võimalik 

mainitud Tööde osaline teostamine. 

4.7 Kui Töö teostamise käigus ilmneb vajadus täiendavate tööde järele või täiendavate varuosade/detailide vahetamise 

vajadus teavitab Töövõtja sellest Tellijat. Täiendavad tööd teostatakse ja varuosade/detailide vahetatakse pärast 

Tellija poolt vastava täiendava tellimuse esitamist. Töövõtja nõuab täiendava tellimuse vormistamise kohta 

tellimuslehe vormistamist või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Tellija aktsepti täiendavate tööde kohta. 

Kui Tellijaga ei ole võimalik saada ühendust ja selliste täiendavate tööde maht, varuosade/detailide vahetamine 

otseselt mõjutab teostatavate Tööde kvaliteeti ning tähtaegu, teostab Töövõtja mainitud täiendavad tööd oma 

äranägemise järgi, kuid mitte suurema summa kui 100 euro ulatuses. Tellija kohustub vastavate täiendavate tööde 

eest tasuma. 

5 TASU JA EELARVE 

5.1 Tellija kohustub tasuma Töövõtjale Töö eest maksmisele kuuluva tasu ja teised Lepingus või Tingimustes 

ettenähtud tasud. Juhul kui Pooled ei ole tasu määras eraldi kokkulepet sõlminud kuulub Tasu maksmisele 

vastavalt Töövõtja poolt kinnitatud ja kehtivale hinnakirjale. Tellija kinnitab, et on hinnakirjaga tutvunud. 

5.2 Tasu mittetähtaegse tasumise korral on Tellija kohustatud tasuma Töövõtjale viivist arvestusega 0,2% tasumata 

summalt kalendripäevas. 

5.3 Pooled käsitlevad eelarvet ning kõiki Lepingu alusel koostatavaid võimalikke lisaeelarveid, -kalkulatsioone jm 

hinnanguid mittesiduvatena, sõltumata nende vormist (sh tellimuslehel märgitud eelduslik tasu). Juhul kui Pooled 

on eraldi kokku leppinud siduvas eelarves on Töövõtjal õigus eelarvet ületada seaduses ettenähtud korras. 
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Ettenägematuteks juhtudeks, millal töövõtjal on õigus eelarvet ületada, loevad pooled eelkõige (kuid mitte üksnes) 

järgmisi olukordi: 

5.3.1 Töö teostamiseks vajalike materjalide, varuosade või detailide kallinemine; 

5.3.2 Töö mahu või keerukusastme suurenemine tulenevalt asjaoludest, mida ei olnud tellimuse vormistamisel 

võimalik mõistlikult ette näha; 

5.3.3 muud Töövõtjast mittesõltuvad asjaolud. 

5.4 Eelarve oluliseks ületamiseks loevad pooled eelarve ületamise 30% võrra või rohkem. 

5.5 Töövõtja väljastab tasu maksmiseks Tellijale arve. Tasu makstakse eelduslikult Töövõtja arveldusarvele 

Swedpangas nr 221028027190, kui arvel ei ole teisiti märgitud. Kui arvel ei ole teisiti märgitud tuleb tasu maksta 

arve väljastamise kuupäeval. 

6 TÖÖDE TEOSTAMINE JA VASTUVÕTMINE 

6.1 Tööd teostatakse mõistliku tähtaja jooksul. Töövõtja kohustub tegema kõik selleks, et tagada sõiduki suhtes 

teostatavate Tööde teostamine mõislikult lühikese tähtaja jooksul. Töövõtja teavitab Tellijat eelduslikust Tööde 

valmimise tähtajast. Väljastamise tähtaeg on hinnanguline ega pole siduv. Töövõtjal on õigus Töö valmimise 

tähtaega mõjuvatel põhjustel ühepoolselt pikendada mitte rohkem kui kolmkümmend päeva. Tähtaja 

pikendamiseks peab Töövõtja teavitama sellest Tellijat viivitamatult pärast tähtaja pikendamist põhjustavate 

asjaolude ilmnemist kuid mitte hiljem kui esialgse (hinnangulise) tähtaja lõppu. Mõjuvateks põhjusteks tähtaja 

pikendamisel loetakse järgnevad asjaolud: 

6.1.1 elektri-, vee- või energiakatkestused; 

6.1.2 tellitavate materjalide, varuosade või tarvikute hilinemine; 

6.1.3 vääramatu jõud; 

6.1.4 muud sarnased ja töövõtjast mittesõltuvad asjaolud. 

6.2 Kui Töövõtjal ei õnnestu teha Töö üleandmist võimalikuks ka eelmises punktis märgitud korras pikendatud tähtaja 

jooksul, on Tellijal õigus Lepingust taganeda, teatades sellest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 

Töövõtjale. Tellija kaotab õiguse nimetatud põhjusel Lepingust taganemiseks, kui Töövõtja teavitab teda Töö 

üleandmiseks valmisolekust enne, kui Tellija teavitab Töövõtjat Lepingust taganemisest. 

6.3 Töö ja sõiduki üleandmine ja vastuvõtmine toimub Töövõtja asukohas. 

7 VASTUTUS JA SELLE PIIRANGUD 

Töövõtja vastutab üksnes tahtliku Lepingu rikkumisega tekitatud kahju eest. Töövõtja ei vastusta Lepingu 

täitmisest tekkida võiva mittevaralise kahju ja saamata jäänud tulu eest. 
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8 TÖÖVÕTJA PANDIÕIGUS 

Töövõtjal on õigus kasutada töövõtja pandiõigust vastavalt võlaõigusseaduses sätestatule. 

9 GARANTII 

9.1 Töövõtja annab teostatud Töödele garantii. Garantii kestus on 6 kuud.  

9.2 Garantii kehtib ainult ja üksnes juhul kui sõidukit kasutatakse pärast Töö üleandmist täies kooskõlas sõiduki tootja 

juhistele. Garantii kehtib ainult ja üksnes juhul kui sõidukit ei ole Töö teostamise ja garantiinõude esitamise 

vahelisel ajal hooldatud ega sellele ei ole teostatud remonttöid mõnes muus sõidukite hooldus- ja remonttöid 

teostava ettevõtte või isiku juures (nõue ei kehti juhul kui töid teostas mõni muu Renault sõidukite ametlik esindaja 

Euroopa Liidus).  

9.3 Töövõtja vastutus Töö defektide osas lõpeb kõikidel juhtudel 6 kuu möödudes Töö üleandmise päevast.  

9.4 Lepingu täitmise käigus müüdud ja paigaldatud/kasutatud varuosadele, detailidele ja kaubale kehtib tootja garantii. 

Töövõtja ei vastuta tootja poolt antud garantiitingimuste täitmise eest. 

9.5 Juhul kui Töö teostamise raames ilmneb, et puudub alus garantiikorras Töö teostamiseks kohustub Tellija tasuma 

teostatud garantiitööde eest vastavalt Lepingule ja Tingimustele. 

9.6 Garantii ei kehti tavapärase kulumise tõttu tekkinud puudustele. 

10 KONFIDENTSIAALSUS 

10.1 Tellija ei avalda ühelegi kolmandale isikule Töövõtja ärisaladusi ega muud konfidentsiaalset teavet, mille Tellija 

on saanud enda valdusesse Lepingu täitmise käigus, välja arvatud juhul, kui Tellija on saanud selleks Töövõtja 

eelneva kirjaliku loa.  

10.2 Ärisaladuseks loetakse niisugune teave Töövõtja äritegevuse kohta, mille avaldamine teistele isikutele võib 

Töövõtja huve kahjustada, eelkõige oskusteavet puudutav tehniline ja finantsteave ning teave kulude hindamise 

metoodika, tootmissaladuste ja -protsesside, tarneallikate, müügi mahtude, turuosade, klientide ja edasimüüjate, 

turundusplaanide, kulu- ja hinnastruktuuride ning müügistrateegia kohta. 

10.3 Tellija hüvitab Töövõtjale kõik kahjud, mis tulenevad konfidentsiaalsuskohustuste rikkumisest Tellija ja/või 

Tellija töötajate poolt ning kaitseb Töövõtjat selliste kahjude tekitamise eest. 

11 LEPINGU ÜLESÜTLEMINE 

11.1 Lepingu võib lõpetada Poolte kirjaliku kokkuleppega.  

11.2 Töövõtja võib Lepingu üles öelda, kui Tellija ei täida oma Tingimustest või Lepingust tulenevaid kohustusi ning 

Tellija ei ole sellist rikkumist kõrvaldanud kümne kalendripäeva jooksul Töövõtja vastavast kirjalikust teatest 
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arvates. Lepingu lõpetamine ei lõpeta Töövõtja õigust mistahes muudele Tingimustes või Lepingus või 

õigusaktides ette nähtud õiguskaitsevahenditele. 

11.3 Tellija võib Lepingu üles öelda, kui Töövõtja ei täida oma Tingimustest või Lepingust tulenevaid kohustusi ning 

Töövõtja ei ole sellist rikkumist kõrvaldanud kümne kalendripäeva jooksul Ostja vastavast kirjalikust teatest 

arvates.  

11.4 Lepingu ülesütlemine ei lõpeta automaatselt teisi Lepinguid, mis täidetakse ja teostatakse vastavalt Tingimustele 

ja vastavale Lepingule.  

12 VÄÄRAMATU JÕUD 

Pool ei vastuta oma kohustuste rikkumise eest, kui kohustuse rikkumine on vabandatav (Vääramatu Jõud) ning 

mille tõttu ei ole võimalik Lepingut täita ja mida pooled ei saanud ette näha ega mõistlike jõupingutuste abil 

vältida. Vääramatu Jõu osas kohaldatakse võlaõigusseaduses sätestatut. 

13 VAIDLUSTE LAHENDAMINE 

13.1 Pooled püüavad kõik Tingimustest ja Lepingutest tulenevad või nendega seotud vaidlused, erimeelsused või 

pretensioonid lahendada läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimistel ei saavutata kokkulepet lahendatakse vaidlused 

Harju Maakohtus. 

13.2 Töövõtja ja Töö suhtes esitatud pretensioonid lahendab Töövõtja esindaja kooskõlas kehtiva õigusega mõistliku 

aja jooksul. Ilmselgelt põhjendamatud pretensioonid võib Töövõtja jätta käiguta.  

14 MUUDATUSED 

Mistahes Lepingu muudatused tuleb sõlmida kirjalikult ja kohaselt allkirjastada mõlema Poole poolt. Töövõtja 

võib Tingimusi igal ajal ühepoolselt täiendada. Lepingutele kohaldatakse Lepingu sõlmimise ajal kehtinud 

Tingimusi. Töövõtja kohustub Tingimuste muudatustest Tellijat teavitama. Kohaseks teavitamiseks loetakse 

Töövõtja poolt Tingimuste muudatusest teavitamist Töövõtja kodulehe kaudu. 

15 LEPINGU TERVIKLIKKUS 

Leping on Poolte terviklik kokkulepe seoses Lepingu esemega. Mistahes Lepingu sõlmimisele eelnevad kirjalikud 

või suulised Pooltevahelised kokkulepped või lubadused kaotavad Lepingu sõlmimisega kehtivuse. 

16 KEHTETUS 

Juhul, kui mistahes Lepingu säte või osa osutub kehtetuks või tühiseks ei too see kaasa kogu Lepingu kehtetust 

või tühisust. Ulatuses, mille võrra selline kehtetus või tühisus muudab oluliselt Poole Lepingust tulenevat 

positsiooni või kohustusi, võib sellist sätet muuta.  
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Tingimused on allkirjastatud Skuba Eesti OÜ esindaja poolt 1. jaanuaril 2013.  

Tingimused on avalikustatud Skuba Eesti OÜ kodulehel www.skuba.ee ja Skuba Eesti OÜ teenindussaalis.  
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