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1. Elektrienergia tarne 
1.1. Vastavalt Lepingu tingimustele Müüja müüb ja Klient ostab elektrienergiat 
kogutarnena Lepingu I osas näidatud mõõtepunkti(de) kaudu ja teiste Kliendi poolt 
pärast Lepingu sõlmimist rajatud mõõtepunktide kaudu vastavalt Lepingu II osa 
punktile 4.1.  
1.2. Elektrienergia müük tähendab elektrienergia müüki Kliendile, mis sisaldab arvete 
esitamist, maksete kogumist ja töötlemist ning muid elektrienergia ostu ja müügiga 
seotud toiminguid. Elektrienergia müük ei sisalda elektrienergia Ülekannet ega 
Jaotust Elektrituruseaduse mõistes, millised kohustused lasuvad Võrguettevõtjatel.  

2. Poolte kohustused ja õigused 
2.1. Müüja kohustused:  
2.1.1. tagada elektrienergia müük Kliendile Lepingu I osas kokkulepitud ja 
määratletud Elektrienergia hinnaga;  
2.1.2. väljastada ja saata Kliendile arve hiljemalt 10 päeva jooksul pärast 
Võrguettevõtja poolt elektriarvesti näitude automatiseeritud andmesüsteemi 
vahendusel või otse Müüjale kättesaadavaks tegemist vastavalt Kliendi poolt 
kalendrikuus tegelikult tarbitud elektrienergia kogusele;  
Müüja ei vastuta arve väljastamata jätmise eest ühegi kalendrikuu kohta, kui 
Võrguettevõtja ei ole elektriarvesti näitusid õigeaegselt kättesaadavaks teinud.  
2.1.3. juhul, kui Klient on teinud ettemaksu enne arve väljastamist ja saatmist 
vastavalt Lepingu II osa punktile 2.3.1, 2.3.4 või 2.4.3, peab Müüja saadetavast arvest 
ettemakstud summa maha arvama. Kui saadetavaid arveid enam ei ole, tagastab 
Müüja ettemaksu vastavalt Kliendi poolt esitatavale taotlusele;  
2.2. Kliendi kohustused:  
2.2.1. maksta Lepingu I osas märgitud tähtajaks ära täies mahus Müüja poolt müüdud 
elektrienergia kohta esitatud arved, kattes Müüjale raha ülekandmisega seotud mis 
tahes kulud. Arvel näidatud makse teostamise tähtajaks loetakse kuupäeva, millal 
raha on kogu arve ulatuses Müüja pangakontole üle kantud. Kui maksetähtpäev 
langeb riigipühale või muule puhkepäevale, siis loetakse maksetähtpäevaks sellele 
järgnev tööpäev. Müüja võib saadud maksesummast kõigepealt kinni pidada Kliendi 
viivised, kui tal neid on, seejärel Kliendi võlad, kui tal neid on, ning ülejäänud 
summa jääb regulaarse makse katteks;  
2.2.2. teavitada koheselt Müüjat, kui arve eelmise kuu eest ei ole õigeaegselt 
(järgmise kuu 15. päevaks) kätte saadud;  
2.2.3. teavitada Müüjat 10 päeva jooksul mis tahes muutustest Kliendi aadressis, e-
posti aadressis või mis tahes muudes andmetes, mis on Lepingu täitmise seisukohalt 
olulised;  
2.2.4. sõlmida Võrguettevõtjaga Võrguteenuste leping ja/või tagada selle kehtivus 
enne Lepingu sõlmimist ja Lepingu kehtivuse ajal.  
2.3. Müüja õigused:  
2.3.1. nõuda Kliendilt ettemaksu 1 keskmise kuu makse ulatuses või nõuda Kliendi 
kõikide kohustuste täitmiseks muud tagatist kuni 2 keskmise kuu makse ulatuses, kui:  
1) Klient on viivitanud Müüja esitatud arve tasumisega või  
2) Klient on muutunud püsivalt maksejõuetuks, Kliendi suhtes on algatatud 
saneerimis-, pankroti-, ümberkujundus- või likvideerimismenetlus.  
2.3.2. kui Võrguettevõtja ei ole teinud järgneva kuu 10. kuupäevaks elektriarvesti 
näitusid automatiseeritud andmesüsteemi vahendusel või otse kättesaadavaks, siis on 
Müüjal õigus, kuid mitte kohustus, väljastada arve 1 kuu keskmise tarbitud koguse 
kohta, mis on arvutatud kõikide eelmiste kuude, kuid mitte rohkem kui viimase 12 
kuu keskmiste tarbitud koguste alusel. Müüjal on õigus väljastada selline arve 
rohkem kui ühe kuu osas, kui Võrguettevõtjalt ei saa tarbimisandmeid.  
2.3.3. nõuda Kliendilt tingimuste Muutmistasu maksmist, kui see on vastavalt 
Lepingu I või II osale kohaldatav. 
2.3.4. väljastada vastav korrektsioonarve, kui ilmneb varasema perioodi 
tarbimiskoguste korrigeerimine.  
2.4. Kliendi õigused:  
2.4.1. saada Müüjalt seadustes ettenähtud teavet elektrienergia müügi kohta 
Kliendile;  
2.4.2. esitada 10 päeva jooksul alates arve väljastamise päevast Müüjale pretensioon 
Müüja poolt väljastatud arve kohta.  
2.4.3. teha makse 1 kuu keskmise tarbitud koguse kohta, kui Klient ei ole saanud 
arvet vastavalt Lepingu II osa punktis 2.1.2 või punktis 2.3.2 sätestatule.  
2.4.4. teha ettepanekuid Lepingu muutmiseks.  

3. Vastutus 
3.1. Arve tasumisega viivitamisel peab Klient maksma viivist iga viivitatud päeva 
eest Lepingu I osas näidatud määras.  
3.2. Süüdiolev Pool vastutab teisele Poolele tekitatud mis tahes otsese varalise kahju 
eest, mille ta oma süü tõttu teisele Poolele põhjustas, kui ta ei suuda Lepingut 
nõuetekohaselt või üldse täita.  
3.3. Juhul, kui Müüja katkestab Lepingu alusel elektrienergia müügi Kliendile selle 
tõttu, et (i) Kliendil ei ole kehtivat Võrguteenuste lepingut või (ii) Võrguettevõtja ei 
osuta Kliendile Võrguteenuseid põhjusel, mis ei tulene Müüjast või (iii) elektrienergia 
tarne katkestati seaduses sätestatud alusel, ei vastuta Müüja Lepingust tulenevate 
kohustuste mittetäitmise eest.  

4. Lisasätted 
4.1. Kui Klient soovib Lepingust välja jätta mõõtepunkti või osta elektrienergiat 
mõõtepunktidele, mis ei ole Lepingu I osas märgitud, siis peab Klient sellest Müüjat 
teavitama. Sel juhul ei ole Poolte vahel vaja sõlmida eraldi kirjalikku kokkulepet 
mõõtepunkti väljajätmise kohta Lepingust või mõõtepunkti kaasamise kohta 
Lepingusse, kuid see võidakse siiski sõlmida, kui:  
4.1.1. Klient või Müüja seda nõuab; või  
4.1.2. Pooled peavad kokku leppima, millise Paketi tingimused kaasatava 
mõõtepunkti suhtes kehtima hakkavad, kui Lepingu I osas on kokku lepitud mitmes 
Paketis; või  

4.1.3. kui mõõtepunkti kaudu mõõdetakse suurema kui 63-amprise peakaitsmega 
ühenduspunkti kaudu tarnitud elektrienergia kogust ja Müüja ei nõustu nimetatud 
mõõtepunkti kaudu eelnevalt kokkulepitud Paketi tingimustel elektrienergiat müüma.  
4.2. Kõikide mõõtepunktide väljajätmist Lepingust loetakse Lepingu lõpetamiseks.  
4.3. Kui Müüja ei ole saanud Kliendilt teadet järgmise kuu 15. päevaks selle kohta, et 
Klient pole eelmise kuu kohta arvet saanud, siis eeldatakse, et Klient on arve 
õigeaegselt kätte saanud.  
4.4. Kui Müüja väljastatud arve kohta ei ole Müüjale pretensiooni esitatud Lepingu II 
osa punktis 2.4.2 sätestatud ajal, siis eeldatakse, et Kliendil ei ole Müüja väljastatud 
arve kohta pretensioone.  

5. Lepingu kehtivus ja lõpetamine 
5.1. Käesolev Leping jõustub selle sõlmimisel Poolte poolt või Lepingu I osas 
sätestatud Elektrienergia müügiperioodi alguskuupäeval, kui Leping sõlmitakse 
pärast Elektrienergia müügiperioodi alguskuupäeva.  
5.2. Käesolev Leping kehtib seni, kuni toimub Lepingus sätestatud elektrienergia 
müük elektrienergia tarnimiseks vähemalt ühele mõõtepunktile. Iga Lepingu I osas 
sätestatud Paketi Elektrienergia müügiperioodi, v.a kui see on tähtajatu, pikendatakse 
ühel järgmiselt toodud kahest viisist:  
5.2.1. samade Paketi tingimustega, samaks Elektrienergia müügiperioodiks, kuid 
mitte pikemaks kui igakordselt 12 kuuks, kui kumbki Pool ei teavita teist Poolt 
vähemalt 30 päeva enne Elektrienergia müügiperioodi lõppemist soovist konkreetse 
Paketi Elektrienergia müügiperioodi mitte pikendada.  
5.2.2. muudetud Paketi tingimustega, kui ettepaneku teeb Müüja ja Klient sellega 
nõustub vastavalt Lepingu II osa punktile 5.3.  
5.3. Müüjal on õigus teha ettepanek pikendada Lepingu I osas sätestatud iga Paketi 
Elektrienergia müügiperioodi senistel või muudetud Paketi tingimustel. Sellisel juhul 
saadab Müüja pikendamise tingimused Kliendile mitte hiljem kui 45 päeva enne 
Elektrienergia müügiperioodi lõppemist ning lahkarvamuste vältimiseks kohustab 
Klienti teavitama Müüjat soovist Elektrienergia müügiperioodi mitte pikendada 
vähemalt 30 päeva enne Elektrienergia müügiperioodi lõppemist. Kui Klient ei 
teavita Müüjat soovist Elektrienergia müügiperioodi mitte pikendada, siis välja 
pakutud pikendamise tingimused jõustuvad ja neid kohaldatakse alates Elektrienergia 
müügiperioodi pikendatud perioodi algusest.  
5.4. Kliendil on õigus käesolev Leping igal ajal lõpetada, teavitades sellest kirjalikult 
Müüjat vähemalt 30 päeva ette.  
5.5. Müüjal on õigus lõpetada Leping ja nõuda tingimuste Muutmistasu maksmist, 
teatades sellest tähitud kirjaga 30 päeva ette, kui Klient on oluliselt rikkunud 
Lepingust tulenevaid kohustusi ja ta ei ole Müüja poolt teatatud tähtpäevaks 
rikkumist heastanud. 
5.6. Leping lõpeb Lepingu lõpetamise teates sisalduva tähtaja viimasel päeval või 
Lepingu I osas sätestatud Elektrienergia müügiperioodi mittepikendamisel või päeval, 
mil lõpeb Kliendi Võrguteenuste leping Võrguettevõtjaga. 
5.7. Müüjal on õigus käesolevaid Üldsätteid ühepoolselt muuta või kehtestada uued, 
kui see on vajalik tulenevalt õigusaktide muutumisest, elektrituru arengutest või 
Lepinguga seotud teenuste või äririskide paremast määratlemisest või efektiivsuse 
parendamisest. Klienti teavitatakse sellisest muudatusest vähemalt 1 kuu ette ja kui 
Klient muudatustega ei nõustu, on tal õigus Leping lõpetada 1 kuu jooksul Müüja 
vastava teate saamisest alates (millisel juhul tingimuste Muutmistasu ei rakendata). 

6. Muud 
6.1. Pooled kohustuvad mitte avaldama ega levitama Lepingu sätteid ega muud 
Lepingu täitmisel saadud teavet mis tahes kolmandale poolele ilma teise Poole 
nõusolekuta, välja arvatud juhul, kui vastavalt saadud teave on mõeldud turutehingu 
tagamiseks, arvete väljastamiseks, krediidikontrolliks, võla sissenõudmiseks või 
muudel juhtudel, mil teabe avalikustamist kehtivate seadustega nõutakse.  
6.2. Klient annab nõusoleku temale ja tema poolt Müüja telefoninumbril tehtud 
kõnede salvestamiseks, tagamaks Lepingu korrektset täitmist. Klient annab ühtlasi 
Müüjale nõusoleku Kliendi tarbimisandmete saamiseks kolmandatelt isikutelt ka 
pärast Lepingu lõppemist eesmärgiga teha Kliendile uus elektrienergia müügi 
pakkumine. 
6.3. Lepingus sätestamata Pooltevahelisi suhteid reguleerivad Eesti Vabariigi 
kehtivad õigusaktid.  
6.4. Kõik Lepingu muudatused või täiendused, v.a Lepingu II osa punktides 4.1, 5.2, 
5.3 ja 5.7 sätestatud juhtudel, tuleb teha kirjalikult ning need jõustuvad pärast Poolte 
poolt Lepingu sõlmimist, kui Lepingus ei ole sätestatud teisiti. Muudatuste suhtes, 
mis tehakse enne Elektrienergia müügiperioodi lõppemist Kliendi ettepanekute alusel, 
kohaldatakse ja nende suhtes kuulub tasumisele tingimuste Muutmistasu, kui see on 
Lepingu I osas ette nähtud.  
6.5. Igasugune informatsioon ja teated tuleb edastada ühe Poole poolt ja vastu võtta 
teise Poole poolt suuliselt (sh telefoni teel tingimusel, et kõne salvestatakse Müüja 
poolt), kirjalikult, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis või elektroonilises 
vormis, kui Lepingus ei ole sätestatud teisiti.  
6.6. Kui Klient omab teis(t)e elektrimüüja(te)ga lepingulisi suhteid Lepingu I osas 
nimetatud mõõtepunkti(de) osas ja nimetatud lepingulised suhted ei lõpe enne 
Lepingu I osas sätestatud Elektrienergia müügiperioodi, siis Lepingu sõlmimisega 
võtab Klient endale kohustuse nimetatud lepingulised suhted lõpetada või volitada 
Müüjat need Kliendi nimel lõpetama. Müüjal ei teki müügikohustust, kui esinevad 
Kliendist tulenevad, elektrienergia müümist takistavad asjaolud. 
6.7. Kui Lepingu I osa ja II osa sätete vahel esineb vastuolusid, prevaleerivad I osa 
sätted II osa sätete üle.  

7. Vaidluste lahendamine 
7.1. Mis tahes vaidlus, mis on Lepingu kehtivuse ajal üles kerkinud ning mida ei saa 
pooltevaheliste läbirääkimiste korras lahendada, tuleb võimalusel lahendada kohtus 
maksekäsu kiirmenetluses või üldkohtus Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud 
korras.  
7.2. Lepingu Poolel on õigus esitada kirjalik kaebus Konkurentsiametile teise Poole 
tegevuse või tegevusetuse peale, mis on vastuolus Elektrituruseaduse või selle alusel 
kehtestatud õigusaktiga. 


