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AS-i Linde Gas üldised müügitingimused 
Kehtivad alates 01.09.2011 
 
1. ÜLDTINGIMUSTE KEHTIVUS 
1.1 Käesolevad AS-i Linde Gas üldised müügitingimused (edaspidi 

“müügitingimused”) kehtivad AS-lt Linde Gas, aadress Valukoja 
8, 11415 Tallinn (edaspidi “müüja”), gaaside, seadmete ja 
muude toodete (edaspidi „toodete“) tellimisele, toodete tellija 
(edaspidi “ostja”) ja müüja vahel toodete müügilepingu 
(edaspidi „leping“) sõlmimisele ja sõlmitavale lepingule. 

1.2 Müüjal on õigus müügitingimusi ühepoolselt igal ajal muuta. 
Muudetud müügitingimused kehtivad üksnes nende tellimuste 
ja lepingute suhtes, mille puhul tellimus on esitatud pärast 
müügitingimuste muutmist. 

1.3 Pooled juhinduvad lepingu sõlmimisel ja täitmisel esimeses 
järjekorras poolte vahel eraldi kokku lepitud tingimustest ning 
seejärel käesolevatest müügitingimustest. 

1.4 Lepingu esemeks võib olla nii toodete müümine kui ka 
vahendamine. 

 
2. MÕISTED 

Kui pooled ei ole eraldi kokku leppinud teisiti, siis käsitletakse 
müüja poolt ostjale toodete müümisel või vahendamisel 
järgnevaid mõisteid alljärgnevas tähenduses:  

2.1 Balloonigaas – suletud balloonides rõhu all hoitav gaas või 
välisõhu temperatuuri juures rõhu all hoitav veeldatud gaas (nt 
süsinikdioksiid, propaan ja dilämmastikoksiid); 

2.2 Veeldatud gaas – atmosfäärirõhu või ülerõhu all olev vedelas 
olekus jahutatud gaas (nt veeldatud argoon, veeldatud 
lämmastik, veeldatud hapnik või veeldatud süsinikdioksiid); 

2.3 Kuivjää – tahke süsinikdioksiid;  
2.4 Pakend – gaasi hoidmiseks ja transportimiseks kasutatavad 

mahutid, nt balloonid, balloonipaketid, balloonikorvid, 
transportmahutid, gaasimahutid ja kuivjää kastid; 

2.5 Gaasikeskus – ostja territooriumil paiknevad statsionaarsed 
gaaside tootmis-, separeerimis-, ladustamis- või 
jaotamisseadmed, näiteks aurustusseadmete, gaasisegistite jt 
seadmetega varustatud veeldatud gaasi mahutid. 

 
3. LEPINGU SÕLMIMINE JA JÕUSTUMINE 
3.1 Juriidilisest isikust ostja nimel tellimuse esitamiseks peab ostja 

olema müüjale esitanud nimekirja isikutest, kellel on õigus ostja 
nimel müüjalt tooteid ja teenuseid osta. Nimekiri peab olema 
allkirjastatud ostja esindamise õigust omava isiku poolt. 

3.2 Ostja esitab tellimuse toodete ostmiseks vahetult müüja 
tellimispunktis või muus kohas müüja esindajale, 
elektrooniliselt müüja koduleheküljel või telefoni, e-posti, faksi 
või muu sidevahendi teel. Ostja tellimus on üldjuhul pakkumus 
võlaõigusseaduse tähenduses.  

3.3 Müüja kinnitab tellimuse kättesaamist vähemalt samas vormis, 
milles toimus pakkumuse esitamine. Tellimuse kättesaamise 
kinnitamine on nõustumus võlaõigusseaduse tähenduses 
üksnes juhul, kui see ei sisalda pakkumusega võrreldes olulisi 
muudatusi, sealhulgas tarneaja osas, ega viiteid lepingu 
sõlmimise täiendavatele eeldustele. Juhul kui tellimuse 
kättesaamise kinnitus sisaldab pakkumusega võrreldes olulisi 
muudatusi või viiteid lepingu sõlmimise täiendavatele 
eeldustele, on tegemist ostja pakkumuse tagasilükkamise ja 
uue pakkumusega, mis vajab ostjapoolset nõustumust.  

3.4 Juhul kui müüja ei ole tellimuse kättesaamist kinnitanud 
hiljemalt 5 (viie) tööpäeva jooksul arvates tellimuse 
esitamisest, pakkumus lõpeb. Müüja viitab tellimuse 
kättesaamise kinnitamisel käesolevatele müügitingimustele ja 
palub nendega tutvuda. Juhul kui ostja müügitingimustega ei 
nõustu, on tal õigus kuni toodete üleandmiseni, kuid mitte 
hiljem kui 1 (ühe) tööpäeva jooksul, lepingust taganeda. 

3.5 Leping on sõlmitud ja jõustub alates hetkest, mil kas müüja või 
ostja on andnud nõustumuse teise poole pakkumusele, kuid 
mitte hiljem, kui ostja allkirjastab tarnelehe. 

 
4. TOODETE HIND JA MAKSETINGIMUSED 
4.1 Toodete eest tasub ostja vastavalt tellimuse esitamise hetkel 

kehtivale müüja hinnakirjale. Toodete hind kuulub tasumisele 
koos käibemaksuga. 

4.2 Lisaks toodete hinnale tasub ostja muude müüjalt tellitavate 
teenuste, sealhulgas transportimise, ladustamise, 
ümberlaadimise, lisapakkimise eest vastavalt tellimuse 
esitamise hetkel kehtivale müüja hinnakirjale. Kulude suurus 
või andmed, mille alusel kulude suurus arvutatakse, tehakse 
ostjale teatavaks hiljemalt lepingu sõlmimisel. 

4.3 Müüjal on õigus nõuda ettemaksu. 
4.4 Toodete ja teenuste eest tasumine on võimalik: 

4.4.1 sularahas või ülekandega hiljemalt toodete 
kättesaamisel; 

4.4.2 arve alusel ülekandega. 
4.5 Müüjal on õigus keelduda arve alusel ülekandega tasumise 

võimaldamisest omal äranägemisel.  
4.6 Juhul kui tasumine toimub arve alusel, on maksetähtaeg mitte 

vähem kui 7 (seitse) kalendripäeva arve väljastamisest.  
4.7 Ülekandega tasumisel loetakse makse tasutuks hetkest, mil 

see on laekunud müüja arvelduskontole. 
4.8 Ostja kohustub müüjale hüvitama kõik tellimuse muutmisega 

seotud kulutused, mis kaasnevad pärast tellimuse esitamist 
ostja poolt või ostja soovil. 

4.9 Kui toodete tarnimisega ostja pakendis või ostja 
gaasikeskusesse kaasnevad lisakulud, mis on tingitud toodete 
erikäitlemisest või tarnete planeerimisest, on müüjal õigus 
nõuda ostjalt selliste lisakulude hüvitamist. 

4.10 Ostja poolt müüjale mis tahes makse tegemisel loetakse 
esimeses järjekorras täidetuks kohustuse sissenõudmisega 
seotud müüja kulutused (sh kohtukulud, kulud õigusabile jms), 
seejärel viivised, leppetrahvid jt toodete maksumusega 
otseselt mitteseotud rahalised kohustused ning viimases 
järjekorras toodete ja teenuste maksumus. Juhul kui müüja 
loeb ostja makse muu kohustuse kui toodete ja teenuste eest 
tasumise kohustuse katteks, teavitab ta sellest ostjat mõistliku 
aja jooksul. 

4.11 Ostja hüvitab müüjale kahju, mis on tekkinud ostjapoolse 
lepingu rikkumise tõttu. 

 
5. TOODETE ÜLEANDMINE 
5.1 Müüja annab tellitud tooted ostjale üle kas tellimuses märgitud 

ajal või ostjaga eraldi kokkulepitud ajal. Müüja teeb tellimuse 
kättesaamise kinnituses ostjale vajadusel ettepaneku 
tellimuses märgitud tarneaja muutmiseks. Juhul kui tellimuses 
ei ole tarneaega märgitud, loetakse, et tarnimine peab 
toimuma mõistliku aja jooksul. 
5.1.1 Juhul kui tellitud toodete ostjale üleandmise 

eelduseks on ostja poolt müüjale litsentsi või loa 
esitamine, tellimuse täitmiseks vajaliku 
informatsiooni edastamine, ettemaksu tasumine, 
tagatise andmine või muu tingimus, teavitab müüja 
sellest ostjat tellimuse kättesaamise kinnituses. 
Müüjal on õigus keelduda tellitud toodete tootmise ja 
tarnimise alustamisest, kuni ostja on kõik eeldused 
täitnud. 

5.2 Toodete juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko läheb 
müüjalt ostjale üle toodete üleandmisega. Tooted loetakse 
üleantuks alates nende pealelaadimisest ostja poolt saadetud 
transpordivahendile või müüja poolt ostjale üleandmise 
hetkest, kui toodete transportimisel ja ostjale toimetamisel 
kasutatakse müüja transpordivahendit. 

5.3 Toodete üleandmine müüja poolt ostjale kinnitatakse 
allkirjadega toodete üleandmis-vastuvõtmise aktil või muul 
toodete üleandmist kinnitaval dokumendil (nt tarnelehel). 
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5.4 Müüja või tema esindaja poolt toodeteks olevate gaaside 
tarnimise tingimus on ex works (tehasest). Eritasu eest võib 
müüja toimetada konstantse rõhu all oleva (CIP) gaasi ostja või 
ostja poolt määratud kauba saaja kätte. Kui ei ole kokku lepitud 
teisiti, loetakse gaasi üleandmispunktiks gaasi väljalaskeava 
(ventiil, ventiili äärik või sellega võrdsustatud punkt) 
gaasikeskuses. Kui gaasikeskus kuulub ostjale või ostja 
käsutuses on veeldatud gaasi ringlustorustik, loetakse 
üleandmispunktiks gaasikeskuse sisselaskeava. Tarnetingimusi 
tõlgendatakse lepingu sõlmimise ajal kehtivate rahvusvaheliste 
tarnetingimuste (INCOTERMS® 2010) kohaselt.  

5.5 Gaasideks mitteolevad tooted antakse müüja poolt ostjale üle 
poolte vahel kokkulepitud laos. 

5.6 Juhul kui pooled on kokku leppinud, et müüja transpordib 
tellitud tooted ostja tegevuskohta, tagab ostja oma 
territooriumil müüjale pikkade ja raskete veokitega vaba 
ligipääsu toote üleandmise kohale. Nimetatud kohustus kehtib 
veeldatud gaasi ostjale ööpäevaringselt ja muude toodete 
ostjale nende hariliku töö- või lahtiolekuaja piires.  

5.7 Toodete saatedokumendi allkirjastamisega kinnitavad ostja ja 
müüja, et saatedokumendile on märgitud õige kliendinumber ja 
õige toodete kogus. Ostja või ostja poolt nimetatud kauba saaja 
viibib toodete üleandmise juures ja annab toote kättesaamise 
kinnituseks saatedokumendile koheselt oma allkirja. Juhul kui 
saatedokumendil märgitud andmed ei ole õiged, tuleb selle 
kohta teha märkus saatedokumendile. 

5.8 Kui ostja ei võta tooteid vastu kokkulepitud ajal, hüvitab ta 
müüjale sellest tekkinud kahju, sealhulgas transpordikulud. Kui 
ostja on müüjale andnud nõusoleku toodete üleandmiseks ilma 
ostja juuresolekuta, märgib müüja saatedokumendile, et ostja 
ei viibinud toodete üleandmise juures ja teavitab ostjat toodete 
üleandmisest esimesel võimalusel. Ostja teavitamiseks võib 
müüja jätta saatedokumendi selleks ettenähtud (kirja)kasti või 
mis tahes muusse kokkulepitud kohta. Toodete üleandmisel, 
mille juures ei viibinud ostja isiklikult või ostja esindaja, läheb 
toodete juhusliku hävimise või kahjustumise riisiko müüjalt 
ostjale üle arvates saatedokumendi jätmisest selleks 
ettenähtud (kirja)kasti või mis tahes muusse kokkulepitud 
kohta. Kui ostja ei tõenda hiljem vastupidist, loetakse 
saatedokumendil märgitud andmed õigeks.  

 
6. TOODETE KOGUSTE MÕÕTMINE 
6.1 Balloonides oleva gaasi rõhku mõõdetakse temperatuuril 

+15 °C. Gaasi kogus arvutatakse gaasiballooni sisemahu ja 
balloonisisese rõhu nominaalväärtuse funktsioonina. 
Gaasikoguse arvutamisel arvestatakse gaasi kokkusurutavust 
(kompressioonitegurit). 

6.2 Kaalumisega mõõdetakse välisõhu temperatuuri juures vedelas 
olekus olevate balloonigaaside ja vedelikus lahustatud gaaside 
(näiteks atsetüleen) koguseid.  

6.3 Veeldatud gaaside kogused määratakse kaaluliselt või 
mahuliselt. Veeldatud gaasi kogust väljendatakse kas 
kaaluliselt – kilogrammides (kg) – või mahuliselt – liitrites (l), 
kuupmeetrites (m3) – gaasilises olekus temperatuuril +15 °C ja 
rõhul 98,07 kPa. Ostja nõudmisel esitab müüja talle kasutatud 
teisenduskoefitsiendid.  

6.4 Kuivjää kogust mõõdetakse kaalumisega müüja 
valmistajatehases või mõnes muus müüja poolt määratud 
paigas. 

6.5 Juhul kui pooled on kokku leppinud ostjale üleantavate toodete 
koguses, mahus või kaalus, ei loeta üleantavate toodete 
koguse, mahu või kaalu erinevust ±5% poolte vahel 
kokkulepitust lepingu rikkumiseks.   

6.6 Juhul kui ostjal on märkusi või pretensioone müüja poolt 
üleantavate toodete koguse, mahu, kaalu vms osas, märgib 
ostja nimetatud märkused või pretensioonid toodete 
üleandmis-vastuvõtmise aktile või muule toodete üleandmist 
kinnitavale dokumendile. 

 
7. TOODETE OMADUSED JA NENDE JUURDE KUULUVAD 

DOKUMENDID 
7.1 Müüja poolt tarnitavad tooted peavad vastama müüja 

tootespetsifikatsioonidele. Ostja nõudmisel esitab müüja 
ostjale tootespetsifikatsioonid. Toodete jälgitavus- ja 
kvaliteeditunnistused ning tooteanalüüside tulemused esitab 

müüja ostjale ostja nõudmisel eritasu eest ja tingimusel, et 
vastav nõue esitatakse hiljemalt koos tellimusega. 

7.2 Ostjal on keelatud reprodutseerida, levitada, eksponeerida või 
mis tahes muul viisil teha kolmandatele isikutele 
kättesaadavaks müüjalt saadud toodete dokumentatsiooni või 
iseloomustusi. Reprodutseerimine on lubatud isiklikuks 
otstarbeks. 

 
8. TOODETE OMANDIÕIGUS JA KASUTAMINE 
8.1 Toodete omandiõigus läheb müüjalt üle ostjale arvates 

toodete hinna ja hinnalt arvestatud võimalike viiviste täielikust 
tasumisest. 

8.2 Toodete pakend ei ole lepingu esemeks, kui pooled ei ole 
selles eraldi kokku leppinud. Pakendi omandiõigus kuulub 
müüjale. Balloonigaaside ostmise puhul kohalduvad 
balloonide kasutamisele AS-i Linde Gas üldised 
renditingimused ning balloonide kasutamise eest tuleb tasuda 
renti vastavalt müüja kehtivale hinnakirjale. 

8.3 Ostja vastutab toodete ja nende pakendi säilimise ja heauskse 
kasutamise eest alates hetkest, mil ostjale läheb üle nende 
juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko (üleandmisest), 
sõltumata nende omandiõiguse üleminekust müüjalt ostjale. 

8.4 Ostja võib müüjale kuuluvaid tooteid või nende pakendeid 
müüa, allrendile ja edasi anda üksnes müüja eelneval kirjalikul 
nõusolekul. Muus vormis antud nõusolek on tühine. 

8.5 Ostja kohustub tooteid ja nende pakendeid kasutama 
sihtotstarbeliselt, heaperemehelikult ning vastavuses toodete 
kasutusjuhiste ja tootjatehase ning müüja poolt antud juhiste, 
samuti kehtivate õigusaktidega. 

8.6 Juhul kui toode või selle kasutamine sisaldab ohtu inimestele, 
varale või keskkonnale, ei ole ostjal õigust anda toote omandi- 
ega kasutusõigust ilma müüja eelneva nõusolekuta üle 
kolmandatele isikutele. Toote või selle kasutamise ohtlikkust 
inimestele, varale või keskkonnale eeldatakse seni, kuni 
müüja ei ole kirjalikult kinnitanud teisiti. 

 
9. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE 
9.1 Ostja annab lepingu sõlmimisega müüjale nõusoleku oma 

isikuandmete töötlemiseks ja edastamiseks lepingus 
sätestatud tingimustel. 

9.2 Müüjal on õigus koguda ja töödelda ostja poolt müüjale 
avaldatud ning muudest allikatest kogutud isikuandmeid ning 
edastada neid vajadusel lepingu täitmiseks, andmete 
töötlemiseks või oma majandustegevuse analüüsimiseks 
kolmandatele isikutele. 

9.3 Müüjal on õigus kasutada ostja isikuandmeid reklaami ja muu 
informatsiooni edastamiseks ostjale. Müüja ei edasta ostja 
isikuandmeid turunduslikel eesmärkidel kolmandatele 
isikutele. 

9.4 Müüja õigused ostja isikuandmete kasutamisel laienevad 
müüjaga samasse kontserni kuuluvatele ühingutele ning 
isikutele, kellele müüja on loovutanud oma lepingust 
tulenevad nõuded. Nõuete loovutamise korral ei ole 
kolmandal isikul õigust kasutada ostja isikuandmeid 
turunduslikel eesmärkidel. 

9.5 Ostjal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, 
välja arvatud juhul kui see on vajalik lepingu täitmiseks või 
sellest tuleneva nõude sissenõudmiseks. 

 
10. VASTUTUS 
10.1 Rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral on müüjal 

õigus nõuda ostjalt viivist 0,1% (null koma üks protsenti) 
võlgnetavalt summalt iga viivitatud päeva eest.  

10.2 Juhul kui toodete üleandmine ostjale hilineb müüja tahtliku või 
raskelt hooletu käitumise tõttu, on ostjal õigus nõuda toodete 
hinna alandamist kuni 0,5% iga toote üleandmisega viivitatud 
kalendrinädala eest, kuid mitte enam kui 7,5% üleandmisega 
viivitatud toodete hinnast. Juhul kui toodete tähtaegne ostjale 
üleandmine on takistatud või võimatu ostja tegevuse või 
tegevusetuse tõttu, on müüjal õigus nõuda ostjalt sellega 
tekitatud kahjude hüvitamist. 

10.3 Müüja vastutab ostja ees ainult süüliste rikkumiste eest, välja 
arvatud tervisekahjustuste tekitamine. 

10.4 Müüja vastutus on piiratud otsese varalise kahjuga, välja 
arvatud tervisekahjustuste tekitamise korral. 

https://www.linde-gas.ee/renditingimused
https://www.linde-gas.ee/renditingimused
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10.5 Juhul kui ostja on mis tahes kohustuse täitmisega viivituses, 
saadab müüja ostjale vähemalt ühe meeldetuletuse ja annab 
vähemalt 7 (seitsme) kalendripäeva pikkuse täiendava täitmise 
tähtaja. Ostja on kohustatud müüjale hüvitama iga 
meeldetuletuse saatmisega seoses kantud kulud vastavalt 
meeldetuletuse saatmise hetkel kehtivale müüja hinnakirjale. 

10.6 Juhul kui ostja ei täida rahalist kohustust täitmiseks antud 
täiendava tähtaja jooksul, on müüjal õigus loovutada oma 
rahalised nõuded ostja vastu faktooringu või inkasseerimisega 
tegelevale ettevõtjale ning nõuda ostjalt võlgnevuse 
sissenõudmisega seotud kulude hüvitamist. 

10.7 Juhul kui ostja ei täida mis tahes kohustust täitmiseks antud 
täiendava tähtaja jooksul, loetakse seda oluliseks rikkumiseks, 
mis annab müüjale õiguse lepingust taganemiseks või lepingu 
ülesütlemiseks. 

10.8 Müüja ei vastuta muuhulgas toodete puuduste eest, mis on 
tingitud: 
10.8.1 toodeteks või pakendiks olevate seadmete 

parandamisest, häälestamisest, puudulikust 
hooldusest, ümberpaigutamisest või -
projekteerimisest, kui nimetatud töid ei teostanud 
müüja; 

10.8.2 toodeteks olevate gaaside ja vedelike koostise 
muutmisest, ümbervillimisest jms, kui nimetatud 
toiminguid ei teostanud müüja; 

10.8.3 ostja muust tegevusest või tegevusetusest, sealhulgas 
toodete mittesihtotstarbelisest kasutamisest, toodete 
kasutusjuhiste või tootjatehase ning müüja poolt antud 
instruktsioonide mittejärgimisest; 

10.8.4 müüjast mitteolenevatest põhjustest, sh elektrivõrgus 
toitepinge või -voolu muutumisest, kui tooted on 
ühendatud elektrivõrku jms. 

10.9 Juhul kui ostja teavitab müüjat toote või selle pakendi 
lepingutingimustele mittevastavusest, kontrollib müüja toote 

või selle pakendi lepingutingimustele vastavust. Müüjal on 
õigus nõuda ostjalt toote ja selle pakendi lepingutingimustele 
vastavuse kontrollimisega seotud kulude hüvitamist, kui 
kontrolli tulemusel selgub, et toode ja selle pakend vastab 
lepingutingimustele. Balloonigaasi puhul sisaldavad 
kontrollimisega seotud kulud balloonigaasi maksumust, mis 
tuleb balloonigaasi pakendi kontrollimiseks pakendist välja 
lasta. 

10.10 Müüja ei vastuta toodete ja pakendi lepingutingimustele 
mittevastavuste eest, mis ilmnevad pärast 2 kuu möödumist 
nende üleandmisest. 

10.11 Juhul kui ostja ei ole toodete üleandmis-vastuvõtmise aktile 
või muule toodete üleandmist kinnitavale dokumendile teinud 
märkusi müüja poolt üleantavate toodete koguse, mahu, kaalu 
vms osas, on ostjal õigus tugineda toodete koguse, mahu või 
kaalu mittevastavusele lepingutingimustele üksnes juhul, kui 
ostja tõendab, et tal ei olnud mõistlikult võimalik 
lepingutingimustele vastavust üleandmisel kontrollida. 

10.12 Ostja vabastab müüja vastutusest kolmandate isikute ees, mis 
on tekkinud ostja tegevuse või tegevusetuse tõttu. 

 
11. KOHALDUV ÕIGUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE 
11.1 Lepingule ja sellega seotud dokumentidele kohaldatakse Eesti 

Vabariigi seaduseid. Pooled välistavad ÜRO konventsiooni 
kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta (CISG) 
rakendumise lepingule. 

11.2 Kõik pooltevahelised vaidlused, mis tulenevad lepingust või on 
sellega seotud, lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul kui 
pooled ei leia vaidlusele läbirääkimiste teel lahendust, siis 
lahendatakse lepingust tulenev või sellega seotud või lepingu 
rikkumisest, lõpetamisest või kehtetusest tulenev või sellega 
seotud mis tahes vaidlus, erimeelsus või nõue Harju 
Maakohtus.

 


