
ECOCLEAN OÜ   
MÜÜGI- ja GARANTIITINGIMUSED 

1. MÕISTED 
Müüja on EcoClean OÜ, registrikood 11020535, asukoht Sarapiku 27, Saue, Harjumaa.  
Ostja on iga füüsiline või juriidiline isik, kes ostab või avaldab soovi osta Müüja poolt 
müüdavaid Seadmeid ja/või Teenuseid.  
Pooled on Müüja ja Ostja üheskoos.  
Seade on Müüja poolt Ostjale müüdav veepuhastusseade.  
Teenus on Müüja poolt Ostjale viimase soovil osutatav teenus, mis seisneb Seadme paigaldamises 
Ostjaga kokkulepitud asukohta.   
Lisateenused on Ostja soovil Müüja poolt Ostja jaoks ja viimase kulul kolmandatelt isikutelt 
tellitavad teenused, nagu näiteks veeanalüüsid, Seadme transport jms. Lisateenuste tellimisel 
tegutseb Müüja üksnes vastava teenuse tellijana Ostja jaoks ega vastuta vastava teenuse sisu ja 
kvaliteedi eest.  
Leping on Müüja ja Ostja vahel Seadme ja/või Teenuse müümiseks ja ostmiseks sõlmitud 
kokkulepe.  
Hind on Ostja poolt Müüjale tasutav Seadme ostuhind ja/või Teenuse maksumus. Hind sisaldab 
käibemaksu Eesti Vabariigi õigusaktides ettenähtud tingimustel ja korras.  
Lisakulud on Müüja poolt Seadme Ostjaga kokkulepitud asukohta paigaldamiseks vajalike 
ehitusmaterjalide maksumus ning Ostja soovil Müüja poolt tellitud Lisateenuse maksumus.  
Üldtingimused on käesolevad müügi- ja garantiitingimused.  
Eritingimused on Müüja ja Ostja vahel kirjalikus vormis sõlmitud Lepingus kokkulepitud 
tingimused, mis erinevad Üldtingimustest.  

2. ÜLDSÄTTED 
2.1. Leping Müüja ja Ostja vahel loetakse sõlmituks, kui on saavutatud kokkulepe Müüja poolt 
müüdavas Seadmes ja/või osutatavas Teenuses, Seadme üleandmise ja/või Teenuse osutamise 
tähtajas ning Hinnas.  
2.2. Leping võib olla sõlmitud mistahes vormis (sh suulises). Ostja soovil sõlmitakse Leping 
kirjalikus vormis. Sellisel juhul koostatakse kirjalik lepingudokument, mis allakirjastatakse mõlema 
Poole poolt.  
2.3. Käesolevad Üldtingimused kehtivad kõigi Lepingute kohta. 
2.4. Lisaks Üldtingimustele reguleerivad Poolte suhteid Eesti Vabariigi õigusaktid ja olemasolu 
korral ka Eritingimused.  
2.5. Üld- ja Eritingimuste erinevuse korral kohaldatakse Eritingimusi. 
2.6. Üldtingimustega saab tutvuda Müüja asukohas aadressil Sarapiku 27, Saue linn või 
Müüja veebilehtedel www.põhjavesi.ee ja www.nextfiltration.ee.  

3. SEADME MÜÜMINE JA TEENUSE OSUTAMINE 
Lepinguga kohustub Müüja andma Ostjale üle Müüjale omandiõiguse alusel kuuluva Seadme ja 
tegema võimalikuks omandi ülemineku Ostjale ja/või osutama Ostja soovil Teenust, Ostja aga 
kohustub võtma Seadme vastu ning maksma Seadme ja/või Teenuse Hinna ning Lisakulud.  

4. SEADME ÜLEANDMINE 
4.1. Seade antakse Müüjalt Ostjale üle Müüja laos, aadressil Kasesalu 12, Saue linn või muus 
Poolte kokkulepitud kohas. Kui Ostja on tellinud Müüjalt ka Teenuse, siis antakse Seade Müüjalt 
Ostjale üle Seadme paigaldamise asukohas.  
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4.2. Ostja soovil edastab Müüja Seadme Ostjale viimase nimetatud transpordifirma poolt pakutavat 
veoteenust kasutades ning Ostja tasub veoteenuse eest otse transprodifirmale viimase hinnakirja 
alusel. Veoteenuse kasutamise puhul loetakse Seade Müüjalt Ostjale üle antuks Müüja poolt 
Seadme vedajale üleandmisest.  

5. MAKSETINGIMUSED  
5.1. Müüjal on õigus nõuda Ostjalt enne Seadme üleandmist ettemaksu Müüja poolt 
nõutud ulatuses. Ostja kohustub tasuma veel tasumata Hinna osa Müüjale Seadme üleandmise 
vastu.  
5.2. Müüja poolt Ostjale Teenuse osutamise korral kohustub Ostja tasuma Hinna enne Teenuse 
osutamise tähtpäeva.  
5.3. Müüjal on õigus nõuda Ostjalt enne Lisateenuse osutamist teadaolevate Lisakulude hüvitamist 
ettemaksuna. 
5.4. Hinna ja Lisakulude kohta esitab Müüja Ostjale arve, mis kuulub tasumisele hiljemalt selles 
näidatud kuupäevaks.  
5.5. Kõik Ostja poolt maksmisele kuuluvad summad loetakse Müüjale nõuetekohaselt tasutuks, kui 
vastav summa on laekunud Müüja arvelduskontole või on makstud sularahas Müüja kassasse.  
5.6. Kui Ostja keeldub Hinna ja/või Lisakulude nõuetekohasest tasumisest, on Müüjal õigus nõuda 
Ostja poolt vastavate summade tasumist.  
5.7. Lisaks punktis 5.6. sätestatule on Müüjal õigus nõuda Ostjalt viivist 0,1% (null koma üks 
protsenti) õigeaegselt tasumata summast iga viivitatud päeva eest. 

6. OMANDI ÜLEMINEK 
Omandiõigus Seadmele läheb Müüjalt Ostjale üle Hinna täies ulatuses tasumisest.  

7. PAIGALDAMINE 
Kui Ostja ja Müüja on kokku leppinud ka Seadme paigalduses Müüja poolt, kohustub Ostja tagama 
sobivate tingimuste loomise Seadme vastuvõtuks ja paigalduseks (ruumide piisav ehituslik 
valmisolek, piisav ruumitemperatuur, kuivad ruumid, vaba ja ohutu juurdepääs, võimalus kasutada 
voolu ja valgustust). 

8. MÜÜGIGARANTII 
8.1. Müüja annab Seadmele müügigarantii (edaspidi garantii) tähtajaga kaks (2) aastat.  
8.2. Garantiitähtaeg algab Seadme Ostjale üleandmisest.  
8.3. Garantii ei kehti Seadmele, mille Hind on Ostja poolt tähtaegselt täies ulatuses tasumata.  
8.4. Garantii katab Seadme tootmis- ja materjalivead ning nende vigade tõttu Seadmele põhjustatud 
defektid. 
8.5. Garantii alusel on Müüjal kohustus defektne Seade tasuta omal valikul kas asendada või 
parandada.  
8.6. Garantii ei laiene:  
8.6.1. häiretele Seadme töös, mis on põhjustatud selle juhuslikust või tahtlikust vigastamisest; 
8.6.2. häiretele Seadme töös, mille on põhjustanud Seadme ebaõige paigaldamine (välja arvatud 
juhul, kui Seadme on paigaldanud Müüja); 
8.6.3. häiretele Seadme töös, mis on põhjustatud Seadme kasutus- ja hooldusjuhendi eiramisest, sh. 
Seadmesse siseneva vee mittevastavusest juhendis toodud piirmääradele ning juhendis toodud surve 
ja temperatuuri piirangute ületamisest;  
8.6.4. häiretele Seadme töös, mis on tingitud äikesest või mõnest muust loodusnähtusest (force 
majoure), tulekahjust või külmumisest;  
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8.6.5. häiretele, mis on tingitud Seadme ühendamisest mittenõuetekohasesse vooluvõrku (sh 
maanduseta vooluvõrku);  
8.6.6. Seadme tavapärasele kulumisele;  
8.6.7. kloori, raua, mangaani ja muudest vees leiduvatest oksüdantidest tingitud kahjustustele; 
8.6.8. mitteolulistele vigadele või kõrvalekaldumistele Seadme töös, millel ei ole Seadme väärtuse 
ja sihipärase kasutamise seisukohalt mingit tähtsust.  
8.7. Garantii kaotab kehtivuse, kui leiab tuvastamist, et Ostja on: 
8.7.1. kasutanud Seadet selleks mitte ettenähtud eesmärkidel ja/või viisil; 
8.7.2. täiendanud või modifitseerinud Seadet või muutnud selle tehnilisi omadusi;  
8.7.3. remontinud või parandanud Seadet iseseisvalt.  
8.8. Ostja peab teatama Seadme võimalikust veast Müüjale mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem 
kui kahe (2) kuu möödudes vea avastamisest. Kui veast ei ole teatatud selle tähtaja möödudes, siis 
kaotab garantii kehtivuse.  
8.8.1. Teadaandes peab Ostja esitama järgmised andmed: Ostja nimi, aadress ja sidevahendite 
numbrid; Seadme nimetus; Seadme eest tasumise kuupäev ja/või Seadme üleandmise aeg; 
probleemi lühikirjeldus.  
8.8.2. Müüja kontaktandmed: EcoClean OÜ, Sarapiku 27, Saue linn, 76506 Harjumaa 
Telefoninumber: +372 56 58 286 või +372 6 506482 
E-posti aadress: info@pohjavesi.ee, veebilehed www.põhjavesi.ee ja www.nextfiltration.ee.  
8.9. Müüja garantiikohustuse teostamise võimaldamiseks toimetab Ostja defektse Seadme oma 
kulul Müüjaga kokkulepitud ajaks viimase lattu asukohaga Kasesalu 12, Saue linn. Garantii korras 
parandatud või asendatud Seadme Müüjalt Ostjale üleandmine toimub Üldtingimuste p-s 4 
sätestatud korras.  
8.10. Kahtluse korral garantiikohustust välistavate asjaolude esinemisest jätab Müüja 
garantiijuhtumi korral endale õiguse teostada kontrolli mittetöötava Seadme üle. Samuti on Müüjal 
õigus kaasata vastavaks kontrolliks omal vabal valikul ekspert. 
8.11. Müüja jätab endale õiguse kasutada defektsete osade väljavahetamisel varuosade puhul sama 
kvaliteedi ja hinnaga teisi materjale, mis vastavad jooksvale toodangule. 
8.12. Kõik väljavahetatud Seadmed või nende osad on Müüja omand ja Müüjal on õigus nõuda 
Ostjalt viimase kulul nende tagastamist.  
8.12.1. Juhul kui Ostja ei tagasta Müüjale väljavahetatud Seadet või selle osa hiljemalt 14 päeva 
jooksul, kohustub Ostja tasuma Müüja poolt Ostjale üle antud uue Seadme või selle osa eest 
vastavalt Müüja hinnakirjale Müüja poolt esitatud arve alusel.  
8.13. Juhul, kui garantiiremonti saabunud Seadmes viga ei ole või avastatakse selline viga, mille 
parandamine ei kuulu garantii alla, on Müüjal õigus nõuda Ostjalt Seadme kontrollimise eest 
mõistlikku kompensatsiooni, välja arvatud tarbijast Ostjalt ostule järgneva kuue kuu jooksul 
ilmnenud vidage puhul.  
8.14. Uue Seadme või selle osade üleandmisega vastavalt garantiikohustusele ega Seadme tasuta 
parandamisega garantiitähtaja jooksul ei kaasne algse garantiitähtaja pikenemist ega garantiitähtaja 
taasalustamist nimetatud üleandmise/paranduse hetkest. 
8.15. Müügigarantii ei välista ega piira Ostja õigust kasutada muid seadusest või Lepingust 
tulenevaid õiguskaitsevahendeid, mille välistamine või piiramine ei ole seadusega lubatud.  

9. TARBIJA TAGANEMISÕIGUS 
9.1. Tarbijast Ostjal (so. füüsilisest isikust Ostja, kes ostab Seadme isiklikuks tarbeks) on õigus 14 
päeva jooksul Lepingust põhjust avaldamata taganeda. 
9.2. Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Ostja või Ostja nimetatud 
kolmas isik, kes ei ole kauba vedaja, on saanud Seadme füüsiliselt enda valdusesse. 
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9.3. Taganemisõiguse kasutamiseks tuleb Ostjal teavitada Müüjat oma otsusest Lepingust taganeda 
ühemõttelise avaldusega (nt posti või e-postiga saadetud kiri).  
9.3.1. Taganemisavalduse tüüpvormina võib Ostja kasutada dokumenti, milles on kajastatud 
järgmised andmed: Kellele: OÜ EcoClean, Sarapiku 27, Saue 76596, info@pohjavesi.ee. Avalduse 
s i s u “ K ä e s o l e v a g a t a g a n e n l e p i n g u s t , m i l l e e s e m e k s o n j ä r g m i n e a s i 
___________________(märkida ostetud ja arvel kajastatud Seadme nimetus), mille olen kätte 
saanud järgmisel kuupäeval _________”. Ostja andmed: nimi, aadress, allkiri (ainult juhul, kui 
taganemisavaldus esitatakse paberil). Kuupäev.  
9.4. Lepingust taganemise korral tuleb Ostjal viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva jooksul 
taganemisõigusest teatamisest tagastada Seade Müüjale. Kõik Seadme tagastamisega seotud kulud 
kannab Ostja. Kui Pooled ei lepi teisiti kokku, tuleb tagastatav Seade toimetada Müüja lattu 
asukohaga Kasesalu 12, Saue linn ning Müüja esindajale üle anda.  
9.5. Ostjal on enne taganemisõiguse kasutamise tähtaja möödumist õigus kasutada Seadet ainult 
selle olemuses, omadustes ja toimimises veendumise eesmärgil, käsitsedes ja kasutades Seadet 
seejuures üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha poes. Kui Ostja on kasutanud Seadet 
muul viisil ja ulatuses, vastutab Ostja tagastamisele kuuluva Seadme halvenemisest tingitud 
väärtuse vähenemisega kaasneva kogu kahju eest.  
9.6. Taganemisõiguse kasutamise korral tagastab Müüja 14 päeva jooksul Ostjale viimaselt saadud 
Seadme Hinna. Müüjal on õigus keelduda tagasimakse tegemisest seni, kuni ta ei ole Ostjalt Seadet 
tagasi saanud.  
9.7. Kui Ostja on avaldanud soovi, et Teenuse osutamine algaks taganemistähtaja jooksul, tuleb tal 
taganemise korral tasuda Müüjale Teenuse väärtus proportsionaalselt osutatud Teenusega ajani, mil 
ta teatas Lepingust taganemisest, võttes arvesse Teenuse kogumahtu 

10. ÜLDTINGIMUSTE KEHTIVUS 
  
Üldtingimused jõustuvad alates 24. maist 2016.a.
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