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OÜ MAGINOX, keda esindab põhikirja alusel juhatuse liige Leonid Mettus,
käesolevas lepingus edaspidi Müüja ja ..........................................................,
keda esindab põhikirja alusel tegutsev .......................................................... ,
käesolevas lepingus edaspidi Ostja, sõlmisid järgneva lepingu.
I. ÜLDSÄTTED
1. Lepingu pooled, käesolevas lepingus ettenähtud tingimustel, teevad koostööd
Autokaupade hankimisel ja kasutamisel.
2. Lepingu pooled lähtuvad EESTI VABARIIGI seadustest ja käesolevast lepingust.
II. MÜÜJA KOHUSTUSED
Müüja müüb Ostjale nomenklatuurilevastavaid tooteid (edaspidi kaubad).
Kaupade vormistatakse kaubasaateleht. Kiirtellimuse täitmise tingimused koos
kõlastatakse Ostjaga eraldi.
III. KAUBA KVALITEET
Kaup peab vastama kehtestatud kvaliteedi nõetele ja standardile. Vastatud kauba
kvaliteedi eest lasub täelikult Müüjal. Kõik mitte vastavused kaupade
vormistatakse kahepoolse aktiga, millele lepingupooled kirjutavad alla.
IV. KAUBA HIND
Kaubahind on fikseeritud saatedokumentides.
V. TARNEKLAUSEL
Kauba transpordi Ostjani kulub kannab Müüja.
VI. OMANDIÕIGUSE ÜLEMINEK
Ostja saab kauba omanikuks pärast kauba eest täelikku tasumist.
VII. ARVELDUS
Kauba eest tasumine toimub 30 päeva jooksul pangaülekandega/sularahas alates
kauba kättesaamisest. Kui raha ei ole laekunud Müüja arvele maksetähtajast
alates hiljemalt kolmandaks pangapäevaks, on Müüja õigustatud koheselt
lõpetama lepingu ja nõudma viivise tasumist. Lepingu lõpetamisel on Müüjal
õigus saada kaup, mille eest ei ole tasutud, tagasi.
VIII.SANKTSIOONID
Maksetähtaegadest mittekinnpidamise korral maksab Ostja Müüjale 0,25% iga
viivitatud päeva eest kogu kauba maksumusest. Viivise kehtestamisega pooled
kinnitavad kindlas veendumuses, et nad täidavad käesolevat lepingut.
IX. VAIDLUSTE LAHENDAMINE
Vaidlused ja lahkarvamused, mis tekivad seoses käesoleva lepingu täitmisega
lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimised tulemusi ei anna, lahendab

vaidluse kohus (pöördutakse Tallinna Linnakohtusse). Vaidlusküsimuste
arutamisel ja lahendamisel kohaldatakse Eesti Vabariigi seadust.
Käesolev leping jõustub lepingule allakirjutamise momendist.
Kõik käesolevas lepingus tehtud muudatused ja täiendused kehtivad ainult
Tingimusel, et need on vormistatud kirjalikult ja lepingu lisana ning
Mõlemapoolselt allakirjutatud. Antud leping on koostatud kahes eksemplaris,
Üks Müüjale, teine Ostjale.
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