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OSTUTELLIMUSE ÜLDTINGIMUSED 
 

Kui OÜ Philip Morris EESTI (edaspidi: Ostja) esitab Ostutellimuse kauba ja/või teenuste 
ostmiseks (edaspidi: Ostutellimus) ja Ostutellimus nimetatud äriühing (edaspidi: Müüja) 
aktsepteerib Ostutellimuse 3 päeva jooksul, 
allkirjastades ja tagastades selle Ostjale faksi või e-postiga või toimetades Ostja kätte 
Ostutellimuses nimetatud kauba või osutades Ostjale selles nimetatud teenuseid, kinnitavad 
pooled, et Ostja ja Müüja on sõlminud 
kokkuleppe järgmises. 
1. Müüja kinnitab, et tal on olemas kõik ettenähtud litsentsid, sertifikaadid, tunnistused ja 
muud load, mis lubavad tal Ostutellimuses nimetatud Kaupa müüa / teenuseid osutada. 
Müüja kinnitab ka seda, et kauba kohta ei 
kehti ühtegi kinnipidamisõigust või selle omandiõigusel ei lasu ühtegi koormist, Kaup ja 
teenused vastavad kõikidele Ostutellimuses loetletud nõuetele, nende disainis, töötluses või 
materjalides ei ole puudusi, nad on 
ohutud ja sobivad kasutada kaubanduslikul eesmärgil. Müüja kinnitab ka, et Kaup ja 
teenused ei riku ja ei hakka ka tulevikus rikkuma ühtegi patenti, autoriõigust, kaubamärki või 
muid intellektuaalomandi õigusi ega ka 
mingeid kolmandate poolte õigusi, sealhulgas õigusi, mis tulenevad kõlvatu konkurentsi 
seadustest või isikuõigusi kaitsvatest seadustest ning muu seas nendest, mis kaitsevad isiku 
imagot. Lisaks kinnitab Müüja, et 
teenuseid osutatakse ja Kaup toodetakse, pakendatakse ja märgistatakse kooskõlas kõigi 
tootmise, levitamise ja kasutamise riigis kohaldatavate seaduste, määruste, tööstussektori 
reeglistike ja standarditega. 
2. Müüja kohustub toimetama kauba kohale ja osutama teenused Ostutellimuses kindlaks 
määratud tingimuste järgi. Kui Müüja ei ole teenuseid osutanud või Kaupa kohale toimetanud 
ettenähtud ajaks ja kooskõlas 
Ostutellimuses kindlaks määratud tingimustega, kohustub Müüja maksma Ostjale viivist 
0,02% Ostutellimuse summast iga viivitatud päeva eest. Kui selline viivitus kestab kauem kui 
14 päeva, võib Ostja Ostutellimuse ja 
selle kokkuleppe tühistada ja lõpetada, ilma et tal tekiks ühegi kohustust ja vastutust Müüja 
suhtes, välja arvatud see, et Müüjal lubatakse ära viia Kaup Ostja määratud kohast ja ajal, 
kuid seda siiski tingimusel, et Ostja ei 
ole selle eest veel tasunud ja tal ei ole vaja seda Kaupa enda käes hoida.  
Ostja võib anda Müüjale lisaaega kauba kohaletoimetamiseks / teenuseosutamiseks, 
loobumata siiski ühestki Müüjalt kahjutasu nõudmise õigusest. 
3. Müüja peab tagama, et kõik kaubad, mis on oma keemilise koostise tõttu ohtlikud, oleksid 
korralikult märgistatud asjakohaste märkidega ja kooskõlas kõigi teiste kehtivate nõuetega. 
Müüja peab esitama Ostjale kõigi 
hangitud ohtlike ja kahjulike kemikaalide ja kaupade rahvusvaheliselt aktsepteeritud 
kirjeldused ehk kemikaalide ohutuskaardid (ingl Materials Safety Data Sheet). 
4. Müüja vastutab vajalike ohutusnõuete täitmise eest kauba kohaletoimetamisel ja 
teenuseosutamisel ja nende nõuete järgimata jätmise tõttu tekkivate tagajärgede eest. Kui 
teenuseid osutatakse Ostja hoonetes või 
territooriumil, peab Müüja täitma kõiki kehtivaid seadusi ja eeskirju, sealhulgas 
ohutuseeskirju ja muid Ostja ette nähtud eeskirju, ning tagama, et Müüja töötajad täidaksid 
täpselt niihästi neid eeskirju kui ka Ostja 
vastutavate töötajate nõudmisi. 
5. Kauba ja/või teenuste omandiõigus ja juhusliku riknemise ja kahjustumise risk läheb üle 
Ostjale pärast seda, kui Kaup on Ostjale kätte toimetatud / teenused on talle osutatud 
Ostutellimuses ette nähtud aadressil ja 
kooskõlas Ostutellimuse tingimustega ja Ostja on täielikult tasunud kauba/teenuste eest.  
6. Kõik Müüjal kauba kohaletoimetamise ja teenuseosutamisega seoses tekkivad kulud, 
sealhulgas veokulu, kindlustus, sobiv pakend ja selle edasiandmine, kannab Müüja, välja 
arvatud siis, kui Ostutellimuses on kokku 
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lepitud teistsugused kohaletoimetamise ja/või maksetingimused, mille mõlemad pooled on 
kinnitanud. 
7. Ostja võib keelduda kaubast ja teenustest, mida on kohale toimetatud või osutatud 
Ostutellimuses kindlaks määratud kogusest ületavas koguses seitsme (7) päeva jooksul 
kohaletoimetamisest või teenuseosutamisest, 
kuid nii, et Ostjal ei lasu sellega seoses mingit kohustust või vastutust Müüja ees või mis 
tahes teise isiku suhtes peale selle, et ta lubab Müüjal ära viia kauba Ostja määratud kohast 
ja ajal ning tingimusel, et Ostjal ei ole 
vaja Kaupa enda käes hoida. Sellisel juhul peab Müüja tulema kaubale järele Ostja 
ettenähtud aja jooksul. Kui Müüja ei tule kaubale järele ettenähtud aja jooksul, on Ostjal 
õigus see tagastada Müüjale Müüja kulul. 
8. Müüja peab kõikidele dokumenditele ja selle Ostutellimusega või kauba ja teenustega 
seotud kirjavahetusele lisama asjaomase Ostutellimuse viitenumbri. 
9. Arved tuleb saata Ostjale e-postiga hiljemalt kolme (3) tööpäeva jooksul arve 
väljastamisest PDF-vormingus ning need tuleb saata Müüja heakskiidetud meiliaadressilt 
aadressil PMEesti_invoice@pmi.com, meili 
teemareale tuleb kirjutada Müüja nimi ja arve number. 
10. Ostja peab maksma kauba ja teenuste eest kuuskümmend (60) päeva jooksul arve 
kättesaamise kuupäevast, välja arvatud juhul, kui Ostutellimusel on ette nähtud teistsugused 
maksetingimused, mille Ostja ja Müüja 
on kinnitanud. Igal juhul tehakse makse alles pärast nõuetekohaselt väljastatud arve 
kättesaamist. Ostjal on õigus makstavast summast (või mis tahes selle osast) maha arvata 
kõik kahjutasud (sealhulgas trahvid (trahvid 
ja viivis)), mis on Ostjal tekkinud seetõttu, et Müüja on jätnud kokkuleppejärgsed kohustused 
nõuetekohaselt täitmata. 
11. Kahjustamata ühtegi Ostja seadusjärgset õigust, võib Ostja siis, kui kokkuleppe järgi 
kohale toimetatud Kaup ja osutatud Teenused ei vasta selle tingimustele, ja kui ta esitab 
Müüjale asjakohase kirjaliku teate 
kolmekümne (30) päeva jooksul, omal äranägemisel (i) tühistada Ostutellimuse ja selle 
kokkuleppe täielikult või osaliselt ja/või (ii) nõuda Müüjalt, et viimane parandaks puudused 
omal kulul või nõuda, et Müüja tasuks 
Ostja kulutused, mis ta on teinud nende puuduste kõrvaldamiseks, kuid seda siiski juhul, kui 
neid puudusi on võimalik kõrvaldada, ja/või (iii) nõuda Müüjalt, et ta alandaks 
Kauba/Teenuste hinda, või (iv) nõuda, et Müüja 
asendaks Kauba/Teenused sama liiki sobiva kvaliteediga Kauba/Teenustega, kuid seda 
juhul, kui see on tegelikult võimalik ja teostatav. 
12. Seda kokkulepet ja sellega seotud igasugust teavet peetakse konfidentsiaalseks ning 
kumbki pool ei tohi avaldada seda kolmandale poolele teise poole kirjaliku nõusolekuta. 
Müüja hoiab täiesti salajas igasuguse teabe, millest ta on teada saanud või mis on talle 
teatavaks tehtud ja mis on seotud Ostja, selle tütarettevõtete või Ostja või tütarettevõtete 
toodete või äritegevusega. 
13. Müüja kokkuleppejärgsed õigused ja kohustused on vahetult seotud Müüjaga ja neid ei 
tohi üle anda või loovutada ühelegi teisele isikule ilma Ostja kirjaliku nõusolekuta. 
14. Siinsed tingimused asendavad kõiki selle kokkuleppe poolte vahelisi varasemaid suulisi 
või kirjalikke kokkuleppeid ja lepingud siinse kokkuleppe objekti suhtes ning neid ei tohi 
muuta või parandada, välja arvatud selle 
kokkuleppe poolte allkirjastatud kirjaliku nõusolekuga. 
15. Selle kokkuleppe tähenduses on #tütarettevõte# mis tahes isik, firma või äriühing, mis 
kontrollib, mida kontrollib või mis on Ostja üldise kontrolli all. 
16. Kohe pärast nõude esitamist peab Müüja tingimusteta hüvitama mis tahes kahju 
(sealhulgas kaudse kahju), kahjutasu, nõuded, kulud ja kulutused, mis on Ostjal ja/või mis 
tahes kolmandal poolel tekkinud seetõttu, et 
Müüja on jätnud täitmata oma kokkuleppejärgsed kohustused, ning ei pea Ostjat nende eest 
vastutavaks. Ostja peab teatama Müüjale Kauba/Teenuste ilmsetest puudustest, mis ei ole 
tekkinud Ostja süül, kümne (10) 
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tööpäeva jooksul Kauba kohaletoimetamise / teenuseosutamise hetkest. Kauba/Teenuste 
teiste puuduste kohta saab nõudeid esitata ilma tähtajata. 
17. Selle kokkuleppe tähenduses peetakse Ostutellimuse täitmise kohaks asukohta aadressil 
Tartu mnt 43 / F. R. Kreutzwaldi 24, Tallinn 10147, Eesti, välja arvatud juhul, kui 
Ostutellimuses on kindlaks määratud teine 
aadress, mille mõlemad pooled on kinnitanud. 
18. See kokkulepe on sõlmitud Eesti Vabariigi seaduse kohaselt. Kõik vaidlused, mis tekivad 
kokkuleppe mis tahes parandusest, lõpetamisest või täitmisest või nendega seoses ja mida 
ei saa lahendada mõistliku aja 
jooksul heatahtlike läbirääkimistega, lahendatakse Eesti Vabariigi seaduse järgi Tallinna 
kohtus. 
19. See kokkulepe on koostatud kahes võrdse õigusjõuga eksemplaris, üks eksemplar 
kummalegi poolele. Kui see kokkulepe on inglise ja eesti keeles, siis lähtutakse vastuolude 
või teksti tõlgendamisest tekkiva vaidluse 
korral ingliskeelsest tekstist. 
Müüja tunnistab eespool esitatud Ostutellimuse üldtingimusi ja kokkuleppes osutatud 
Ostutellimuse tingimusi ja kõiki Ostutellimusega seotud 
dokumente ja nõustub nendega. 


