
MÜÜGI TÜÜPTINGIMUSED RAUTAKESKO AS’is ISIKUTELE, KES SÕLMIVAD LEPINGU OMA MAJANDUS- VÕI  KUTSETEGEVUSES  (01.04.2014) 
1. ÜLDSÄTTED JA MÕISTED  
1.1. Käesolevad tüüptingimused (edaspidi nimetatud Üldtingimused) määravad kindlaks  
Rautakesko AS (edaspidi nimetatud Müüja) kauplustes ja laos müüdavate kaupade (edaspidi 
nimetatud Kaup või Kaubad) müügitingimused  Müüja ja ostja (edaspidi nimetatud Ostja) vahel. 
Ostjat ja Müüjat nimetakse Üldtingimustes edaspidi ka Pool või üheskoos Pooled. 
1.2. Üldtingimused on Müüja ja Ostja vahel sõlmitava müügilepingu või ka krediiditingimustega 
müügilepingu (edaspidi nimetatud Leping) lahutamatuks lisaks. Leping koosneb Müüja ja Ostja 
esindusõiguslike isikute, kontaktisikute ja raamatupidaja andmetest, Müüja Kliendiriski Juhtimise 
Komitee poolt kinnitatud krediiditingimustest, käesolevatest Üldtingimustest, Ostja poolt esitatud 
Kaupade tellimustest, Müüja poolt väljastatud tellimuste kinnitustest ja arve-saatelehtedest, samuti 
muudest Poolte vahel Kaupade müügiga seonduvatest Poolte allkirjaõiguslike isikute poolt 
allkirjastatud kirjalikest kokkulepetest. Iga hilisema kuupäevaga sõlmitud krediiditingimustega 
müügileping tühistab kõik varem kokkulepitud tingimused. 
1.3. Üldtingimuste ja Lepingu teiste dokumentide vastuolu korral lähtutakse Lepingu teiste 
dokumentidega kokkulepitud tingimustest. 
2. MÜÜGIHIND JA MÜÜGIHINNA MUUTMINE 
2.1. Ostjale kehtivad kaupadele kehtestatud jaehinnad, Müüja poolt reklaamitud soodustused,  
püsikliendihinnad, Ostja jaoks fikseeritud ja Müüja üldisest hinnakirjast, üldistest soodustustest ja 
püsikliendihindadest sõltumatud hinnad erinevatele Kaupadele, samuti ostukoguselt arvestatud 
võimalikud soodustused, mis lepitakse Poolte vahel kokku eraldi ning vastav kokkulepe 
vormistatakse Lepingu lisana. 
2.2. Müüja kauplustes kehtivate jaehindade muutusest Klienti eraldi ei teavitata. Müüjal on õigus 
muuta konkreetses tellimuse kinnituses fikseeritud Kauba hinda juhul, kui Kauba tellimise ja 
Ostjale üleandmise vahele jääb rohkem kui 30 (kolmkümmend) kalendripäeva, ja tootja (edaspidi 
nimetatud Tootja) muudab pärast tellimuse kinnituse Ostjale tagastamist Müüjale kehtestatud hindu. 
Sellisel juhul on Müüjal õigus muuta müügihinda proportsionaalselt Tootja poolt Müüja suhtes 
muudetud hindadele. Müüja on kohustatud tellimuse kinnituses fikseeritud müügihinna 
muutumisest Ostjat kirjalikult informeerima.  
2.3. Juhul, kui Üldtingimuste alapunktis 2.2. nimetatud hinnamuutuse tulemusena Ostjale esitatud 
tellimuse kinnituses märgitud müügihind suureneb rohkem kui 15%, võib Ostja oma kirjaliku 
avaldusega vastavast tellimusest taganeda ühe (1) nädala jooksul arvates Müüjalt hinnatõusu kohta 
kirjaliku teate saamisest. Müügihinna tõusu tõttu tellimusest taganemisel kohustub Müüja tagastama 
Ostjale tema poolt tasutud ettemaksu 1 (ühe) nädala jooksul arvates Ostjalt kirjaliku 
taganemisavalduse saamisest, kui Ostja on konkreetse tellimusega seoses teinud ettemaksu. 
3. KAUPADE TELLIMINE, ÜLEANDMINE JA VASTUVÕTMINE   
3.1. Komplekteeritavate ja tellimustähtajaga 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. 
Ettetellimistingimustel tarnitava kauba (sortimendi väline kaup) tellimuse täitmiseks sõlmitakse 
Ettetellimustingimustega müügileping.  
3.2. Müüja teatab kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tellimuse kinnitamisest, 
sellest keeldumisest või pakutavatest muudatustest Kaupade nomenklatuuri, hinna, koguse, 
tarnetähtaja, transpordi võimaluse ja transpordi maksumuse osas 1 (ühe) tööpäeva jooksul arvates 
Ostja tellimuse saamisest. Müüja poolt Ostjale saadetud tellimuse kinnitus loetakse Ostja poolt 
aktsepteerituks kõikides punktides, kui Ostja ei teata kirjalikus või kirjalikku taasesitamist 
võimaldavas vormis tellimuse kinnituse saamisest 1 (ühe) tööpäeva jooksul Müüjale tellimuse 
kinnituses fikseeritud tingimustega mittenõustumisest. 
3.3. Tellimused, mille kohta Müüja ei esita tellimuse kinnitust, tellimusest keeldumist ega 
omapoolseid muudatusettepanekuid, samuti tellimused, mille puhul Ostja vastavalt Üldtingimuste 
punktile 3.2. teatab, et ta ei nõustu tellimuse kinnituses fikseeritud tingimustega, loetakse 
mitteesitatuks ja täitmisele ei kuulu. 
3.4. Müüja teatab Ostjale tellimuse alusel tarnitud Kaupade kauplusesse või lattu saabumisest ja 
Ostja kohustub tellitu vastu võtma tellimuse kinnituses fikseeritud kohas 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-
vastuvõtmise  võimatuks tegemine (puudub volitatud vastuvõtja, laadimiskoht, hoiukoht) toob 
Ostjale kohustuse maksta välja Müüjale tekitatud kahjud, mis seisnevad kuludes tööjõule, 
transpordile, laole ja vastavale dokumendikäitlusele. Tekitatud kulude hüvitamise aluseks on Müüja 
poolt Ostjale esitatud arve. 
3.5. Pooled on kokku leppinud, et Müüja või vedaja poolt Kauba tarnimisel Ostja kauplusesse või 
lattu, on Ostja kaupluses või laos Kaupu vastu võttev isik pädev Kauba vastuvõtmiseks ja arve-
saatelehtedele ning veolehtede allakirjutamiseks Ostja nimel. Müüja ei ole kohustatud Kaupa vastu 
võtva isiku volitusi eraldi kontrollima. 
3.6. Juhul, kui Ostja saadab Kaupa vastu võtma ja arve-saatelehele alla kirjutama kolmanda isiku, 
kes ei ole Müüja andmebaasis kajastuvas volitatud isikute nimekirjas,  peab viimati nimetatu 
esitama kirjalikus vormis volikirja, mis tõendab, et tal on õigus Ostja nimel Kaupa vastu võtta. 
3.7. Müüja poolt Ostjale tellimuse täitmisega viivitamisel üle tellimuse kinnituses fikseeritud tähtaja 
või täiendavalt kokkulepitud pikendatud tähtaja, on Ostjal õigus nõuda leppetrahvi 0.1% (null koma 
üks protsenti) tähtajaks tarnimata tellimuse maksumuselt iga viivitatud kalendripäeva eest, kui Ostja 
on esitanud Müüjale vastava arve. Nimetatud leppetrahv katab Ostja poolt kantud võimalikud 
kahjud ning Müüja ei ole kohustatud Ostjale muid kahjuhüvitisi maksma.  
3.8. Ostjal on õigus tellimusest taganeda, kui tellimuse täitmise tähtaeg on Müüja süül pikenenud 
üle 20 (kahekümne) kalendripäeva. Tellimusest taganemiseks on Ostja kohustatud Müüjat 
kirjalikult teavitama. 
3.9. Kui pooled on sõlminud kirjaliku kokkuleppe tellimuse täitmise tähtaja pikendamises, siis tekib 
Ostjal tellimusest taganemise õigus vastavalt pikendatud tähtajale järgnevast päevast arvates  21. 
(kahekümne esimesel)  päeval. 
3.10. Ostjale üle antav kaup peab vastama esitatud tellimuse kinnitusele ning olema kooskõlas 
vastava Kauba suhtes kehtestatud kasutusnõuete, kvaliteeditingimuste, sertifikaatide, standardite ja 
näidistega ning tavapäraselt eeldatavate pakenditingimustega. Kauba üleandmisel - vastuvõtmisel 
ilmnevad lahknevused aktsepteeritud tellimuse kinnitusest nomenklatuuris, koguses ja kvaliteedis, 
samuti Kauba üleandmisel ilmnevad kvaliteedipuudused fikseeritakse arve-saatelehel. Vajadusel 
koostavad üleandja ja vastuvõtja vastavasisulise akti.  
3.11. Kõiki Kaupadega seotud mittevastavusi Lepingule menetletakse vastavalt Poolte 
kokkulepetele, kusjuures Poolte huvide kaitse on tagatud Võlaõigusseadusest tuleneva regulatsiooni 
järgimisega. Müüja ei vastuta müüdud Kaubal esinevate puuduste eest, millest Ostja oli või pidi 
olema Lepingu sõlmimise ajal teadlik (VÕS § 218 lg 4).  
4. ARVELDUSED ja KAUBA OMANDI ÜLEMINEK 
4.1. Ostja tasub Kauba eest Müüja poolt esitatud elektroonilise arve alusel, kui Pooled ei ole 
kirjalikult kokku leppinud teisiti. Ostja kannab kõik Kauba eest tasumisega kaasnevad kulud 
(pangaülekande jms kulud). Müüja edastab arve elektrooniliselt Ostja e-posti aadressile ning Müüja 
edastab elektrooniliste arvete koopiad ka Ostja volitatud isikutele, juhul kui Ostja on selleks soovi 
avaldanud ning volikirjas vastava märke teinud. 
4.2. Ükskõik, millise 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 võlgnevus sissenõudmiseks võlgade sissenõudmisega 
tegelevale firmale. Sellisel juhul on Ostja lisaks põhivõlgnevusele ja viivistele kohustatud tasuma ka 
muud võla sissenõudmisega kaasnevad kulutused.  

4.3. Omandiõigus Kaubale koos juhusliku hävimise või kahjustumise riisikoga läheb üle Kauba 
Ostjale üleandmise hetkest, kui tasumine toimub Lepinguga kokkulepitud maksetähtaja jooksul. 
Kaup loetakse Ostjale üle antuks Ostja poolt arve-saatelehe allkirjastamise hetkest arvates. 
5. 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.   
6. MUUD POOLTE KOHUSTUSED 
6.1. Ostja esitab Müüjale Ostja poolt volitatud isikute nimekirja (volikirja), kellel on Ostjale 
kehtestatud krediidipiiri ulatuses volitused Müüjalt Kaupu tellida, vastu võtta ja vajadusel  volitada 
kolmandaid isikuid kaupu vastu võtma. Ostja esitab volitatud isikute nimekirja Müüja poolt 
ettenähtud vormil, täites kõik  märgitud väljad. Ostja võib soovi korral esitada volitatud isikute 
nimekirja ka mõnel muul vormil, eeldusel, et volikirjaga esitatakse kogu Müüja vormil nõutud teave.  
6.2. Ostja esitab eelmises punktis nimetatud volikirja kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil 
info@rautakesko.ee või paberkandjal originaaldokumendina. Ostja võib paberkandjal allkirjastatud 
volikirja edastada ka skaneerituna elektrooniliselt e-posti aadressil info@rautakesko.ee, eeldusel, et 
volikiri saadetakse Lepingus näidatud Ostja ametlikult e-posti aadressilt. Müüjal on õigus volitusi 
mitte arvestada ning keelduda näidatud isikute esitatud tellimuste arvestamisest ja neile Kaupade 
väljastamisest, juhul kui volikirjas ei ole toodud kogu Müüja blanketil näidatud teavet või kui volikiri 
ei ole esitatud käesolevas punktis kirjeldatud viisil. 
6.3. Ostja volitatud esindaja või Ostja kaupluses/laos Kaupu vastuvõtnud isiku allkiri arve-saatelehel 
Kauba vastuvõtmise kohta on hilisemal vaidluse tekkimisel Ostjale siduv. 
6.4. Ostja esitab punktis 6.1. nimetatud volikirja kehtivusega kuni 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.   
6.5. Müüja väljastab vastavalt Ostja taotlusele Ostja poolt esitatud volitatud isikutele kliendikaardid. 
Kliendikaardi alusel on Ostja esindajal õigus vastu võtta Ostja nimel kohustusi Müüja ees nii 
tellimuste esitamisel kui ka tellitud Kaupade vastuvõtmisel. Kliendikaardi esitamata jätmisel ei 
rakendu Ostjale Müüja poolt kinnitatud allahindlused, kui ei ole sõlmitud mingeid eelnevaid 
kokkuleppeid kauba tellimisel.  
6.6. Müüja kohustub Kaupade tellimuse vastuvõtul ja Kaupade väljastamisel võrdlema kliendikaardi 
esitanud isiku samasust Eestis kehtiva isikut tõendava dokumendi alusel ning kontrollima vastava 
isiku kuuluvust Ostja poolt väljastatud volitatud isikute nimekirja. Isikud, kes ei kuulu Ostja poolt 
väljastatud volitatud isikute nimekirja, esitavad Müüjale Ostja esindusõigusliku isiku poolt 
allkirjastatud kirjaliku volikirja. 
6.7. Müüja kohustub varustama Ostjat Kaupade kohta käiva teabe ja dokumentidega Lepingust 
tulenevate müügitehingute igakordsel sõlmimisel, kui Ostja ja Müüja vahel ei ole muud kehtivat 
kokkulepet dokumentide edastamise osas. 
6.8 Ostja on kohustatud iga kalendriaasta järgselt hiljemalt 1.maiks esitama Müüjale eelmise aasta 
bilansi ja  kasumiaruande. Täiendavalt on Ostja kohustatud Müüja esimesel nõudmisel esitama aasta 
algusest jooksvalt bilansi ja kasumiaruande 10 tööpäeva jooksul. 
6.9. Ostja kohustub teavitama Müüjal jooksvalt mistahes muudatustest Ostja kontaktandmetes, 
volitatud isikute nimekirjas ja teistest muudatustest, mis omavad käesoleva Lepingu täitmise 
seisukohast tähtsust.  
7. POOLTE VASTUTUS 
7.1. Pooled vastutavad oma Lepingust tulenevate kohustuste rikkumise eest, kui rikkumine on 
põhjustatud süüliselt. 
8. LEPINGU JÕUSTUMINE, TINGIMUSTE MUUTMINE, PEATAMINE ja LÕPETAMINE  
8.1. Leping kehtib 1 (üks) aasta alates Poolte esindajate poolt Lepingule allakirjutamise hetkest. 
Leping pikeneb igal aastal automaatselt järgmiseks üheaastaseks perioodiks, kui Poolte esindajad ei 
ole teinud ettepanekut Lepingu tingimuste muutmiseks hiljemalt 1 (üks) kuu enne Lepingu tähtaja 
saabumist. Müüjal on õigus ühepoolselt Üldtingimusi muuta. Kehtiv Üldtingimuste redaktsioon on 
kättesaadav Müüja kodulehel aadressil www.rautakesko.ee.  
8.2. Ostja poolt maksetähtaja ületamisel või tema kohta finantsriski suurenemist kajastava info 
laekumisel on Müüjal õigus ühepoolselt vähendada Ostjale võimaldatud krediidipiiri või 
krediiditingimustel müük peatada. Ostjal on võimalik esitada peale võlgnevuse likvideerimist või 
finantsseisu kinnitavate dokumentide esitamise järgselt Müüjale taotlus krediiditingimuste 
taastamiseks. 
8.3.Müüjal on õigus peatada krediiditingimustel müük või vähendada Ostjal krediidipiiri, kui Ostja ei 
ole esitanud punktis 6.7 nimetatud dokumente tähtaegselt. 
8.4.Ostja majandustegevuse muutumisel ja/või ostumahtude olulisel vähenemisel poole aasta lõikes 
on Müüjal õigus ühepoolselt vähendada krediidilimiiti või lõpetada krediiti müük. 
8.5. Poolel on õigus Leping igal ajal ennetähtaegselt üles öelda. Lepingu ülesütlemiseks saadab Pool 
teisele Poolele kirjaliku ülesütlemise avalduse. Lepingu ülesütlemine ei mõjuta kuni Lepingu 
ülesütlemiseni tekkinud Poolte õiguste ja kohustuste kehtivust. 
9. TEADETE EDASTAMINE 
9.1. Üks Pool edastab Lepinguga seotud teated teise Poole Lepingus märgitud aadressil. Aadressi 
muutusest on Pool kohustatud koheselt informeerima teist Lepingu Poolt.  
9.2. Teadete edastamine toimub telefoni, ametliku e-posti või faksi teel, va juhtudel, kui Lepingus on 
ette nähtud teate kirjalik 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, samuti Poole nõue teise Poole vastu, mis esitatakse tulenevalt 
Lepingu rikkumisest, peab olema kirjalikus vormis. 
9.4. Ostja on kohustatud Müüjat viivitamatult teavitama oma võimalikust lõpetamisest, ühinemisest, 
jagunemisest, ümberkujundamisest, pankrotimenetluse algatamisest, samuti omandisuhete, juhatuse 
ja nõukogu koosseisu ning muudest struktuuri muutustest, mis on seotud Müüja vastavate 
struktuuriüksuste töö või Lepingu täitmisega muul viisil. 
10. LÕPPSÄTTED 
10.1. Kõik Lepingu muudatused jõustuvad pärast nende allakirjutamist mõlema Poole esindajate 
poolt või Poolte poolt kirjalikult määratud muul tähtajal.  
10.2. Lepinguga seonduvaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad Pooled eelkõige läbirääkimiste teel. 
Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada Poolte läbirääkimistega, lahendatakse 
vaidlus kostja asukohajärgses kohtus.  
10.3. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittekohast täitmist ei loeta Lepingu 
rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mida Pooled ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse 
põhimõttest lähtudes ei saanud neilt oodata selle asjaoluga arvestamist, selle vältimist või selle 
tagajärgede ületamist (edaspidi nimetatud Vääramatu jõud). Kui Vääramatu jõu mõju on ajutine, on 
kohustuse rikkumine vabandatav üksnes aja vältel, mil Vääramatu jõud kohustuse täitmist takistas. 
Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud Vääramatu jõu asjaolude tõttu, 
on kohustatud sellest teist Poolt koheselt kirjalikult teavitama. Vääramatu jõu asjaolu ei välista Pooli 
jõupingutuste rakendamisest vastavate asjaolude kõrvaldamiseks ning Pooled peavad oma 
Lepinguliste kohustuste täitmist jätkama kohe, kui Vääramatu jõu asjaolud on möödunud. 
10.4. Leping sõlmitakse 2 (kahes) võrdset juriidilist jõudu omavas dokumendis, millest kummalegi 
Poolele jääb üks eksemplar. 
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