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1. ÜLDSÄTTED JA MÕISTED 

1.1. Käesolevad kliendilepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud Üldtingimused) on osaühing 
Windrox, registrikood 10425870, asukoht Pärnu mnt 160B, 11317 Tallinn (edaspidinimetatud Müüja 
või Pool) ja juriidilise isiku (edaspidi nimetatud Ostja või Pool, ka Klient) vahel, edaspidi ühiselt 
nimetatud Osapooled, sõlmitud kliendilepingu (edaspidi nimetatud Leping) lahutamatu osa. 
Üldtingimused ja Leping on korrelatsioonis. 
1.2. Müüja tegevus on suunatud Teenuste ja Kaupade müügile ning kui see on Ostjaga kokku 
lepitud, siis ka Tarnimisele Ostja tegevuskohta. 
1.3. Lepinguga lepitakse kokku Osapoolte vahelistes suhetes alates Tellimuse tegemisest kuni 
Lepingu kohase täitmiseni Osapoolte poolt. 
1.4. Lepingus (sh Üldtingimustes) ja Osapoolte vahelises suhtluses kasutatakse allpool toodud 
mõisteid järgnevas tähenduses: 
Aktsept – Ostja nõustumus Müüja Pakkumises näidatud tingimustega. 
Ebakvaliteetne Kaup – Kaup ei vasta kvaliteedisertifikaadile või vastava hinnaklassi analoogi 
omasele kvaliteedile. 
Kaup – Kõik Müüja hinnakirjas esitatud ja Müüja poolt müüdavad asjad, eelkõige esiklaasid, külje-ja 
tagaklaasid, klaasiliistud ja tihendid ning tarvikud. 
Krediidimäär – Kauba rahaline väärtus (arvestatuna koos käibemaksuga), millises ulatuses on Ostjal 
õigus Kaupa osta krediiti Lepingus märgitud maksetähtajaga. 
Mobiilne teenus – Teenus, mida osutatakse väljasõiduga teenuse saaja asukohta Eesti Vabariigi 
piirides. 
Pakkumine – Müüja vastus Tellimusele esialgsete tingimustega müügi teostamiseks. Pakkumine ei 
tekita Osapooltele õigusi ja kohustusi enne Ostaja poolset Aktsepti andmist; 
Soodustus – Teenustelt, Kaubalt ja Tarnelt Müüja jaehindadest Ostjale pakutav maksimaalne 
allahindluse määr mis on Lepinguga kokkulepitud. 
Tarne – Müüja poolt Kauba toimetamine Lepingus märgitud Ostja aadressile. 
Teenus – Sõidukite esiklaaside parandus, sõidukite salongiklaaside vahetus, klaaspindade toonimine 
toonkilega, klaaspindade katmine turvakilega. Teenuseks ei peeta spetsiaalsõidukite, reisibusside, 
traktorite, seadmete jms klaasidega seonduvat. Selliste klaasidega seonduvate sõidukite ja seadmete 
suhtes sõlmitakse eraldi kokkulepped. 
Tellimus – Ostja ettepanek läbirääkimiste pidamiseks Teenuse ja/või Kauba ostmiseks; 
Tellimuse kinnitus – Müüja vormikohane müügidokument, kus on toodud välja tehingu olulised 
tingimused (Kauba ja/või Teenuse nimetus, kogus hind, tarne tähtaeg, üleandmise või sooritamise koht 
jm) ja mille kinnitavad Müüja ja Ostja esindajad. Tellimuse kinnitus on müügilepingu sõlmimist 
kinnitav dokument; 

2. TARNE LÄBIRÄÄKIMISED JA LEPINGU SÕLMIMINE 

2.1. Kauba Tarnimiseks esitab Ostja Müüjale Tellimuse. Peale Müüja Pakkumise Aktseptimist 
kinnitab Müüja Tellimuse (Tellimuse kinnitus). 
2.2. Tellimus esitatakse Müüjale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis või kirjalikult. Suulise 
tellimuse esitamise korral Ostjal puudub õigus viidata Müüja võimalikele protseduurireeglite 
rikkumistele. 
2.3. Müüja vastab Tellimusele vastuse või Pakkumisega. Pakkumine kehtib 14 kalendripäeva, kui 
Pakkumises ei ole märgitud teisiti. 
2.4. Ostja antud Aktsept on aluseks Tellimuse kinnituse vormistamiseks. Tellimus kinnitus hakkab 
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kehtima, kui see on Ostja poolt kinnitatud kirjalikus taasesitatavas vormis või kirjalikult ning 
tagastatud Müüjale. Müüjal on õigus nõuda Ostjalt Tellimuse kinnituse kirjalikku kinnitust. Ostja 
Kinnitatud Tellimuse kinnitust saab muuta Osapoolte kokkuleppel ja Tellimuse kinnitusega samas 
vormis 

3. LEPINGU KEHTIVUS JA MUUTMINE  

3.1 Leping jõustub allakirjutamisega ja on tähtajatu või kuni Lepingust tulenevate kohustuste 
kohase täitmiseni. 
3.2 Pooled on kokku leppinud, et lisaks seaduses ja Lepingus sätestatud alustele on Ostjal õigus 
Leping erakorraliselt üles öelda, kui Müüja ei asu õigeaegselt Lepingut täitma või Lepingut ei täideta 
nõuetekohaselt ning Müüja ei ole Ostja nõudmisel puudusi tähtaegselt likvideerinud. 
3.3 Pooled on kokku leppinud, et lisaks seaduses ja Lepingus sätestatud alustele on Müüjal õigus 
Leping erakorraliselt ilma etteteatamiseta üles öelda, kui Ostja keeldub nõuetele vastavat Toodet vastu 
võtmast või viivitab vastuvõetud Kauba eest tasumisega ning ei kõrvalda rikkumist vaatamata Müüja 
poolsele sellekohasele meeldetuletusele. 
3.4 Kummalgi Osapoolel on õigus Leping erakorraliselt üles öelda, kui teise Osapoole suhtes 
kuulutatakse välja pankrot. 
3.5 Lepingu ülesütlemist Müüja poolt täitmisele võetud Ostja tellimust reguleerib Leping kuni 
Osapoolte kohustuste täitmiseni sõltumata Lepingu ülesütlemisest. 
3.6 Pooltel on õigus Leping kokkuleppel lõpetada. Selline kokkulepe on kehtiv ainult siis, kui on 
vormistatud kirjalikult. 
3.7 Lepingut võib muuta ja täiendada üksnes Osapoolte kirjalikul kokkuleppel, kõik muud 
kokkulepped on kehtetud. 
3.8 Müüjal on õigus muuta Üldtingimusi ühepoolselt ja ilma etteteatamiseta. Üldtingimused 
loetakse muudetuks hetkest, mil need on tehtud kättesaadavaks Müüja veebilehel. 
3.9 Müüjal on õigus lugeda Leping lõppenuks kui Ostja ei ole järjestikuse kuue kuu jooksul Müüjalt 
Teenust või Kaupa ostnud. Pooled on kokku leppinud, et Lepingu selliselt lõppenuks lugemisest ei pea 
Müüja Ostjat eraldi teavitama. 

4. TARNETINGIMUSED JA KAUBA ÜLEANDMINE 

4.1. Kui Pooled ei ole Lepingus teistmoodi kokku leppinud, siis kehtivad Tarnele järgmised 
hinnatingimused: 
 

  
 
  

Transpordi tingimused Transpordi maksumus
(arve summa ja/või klaaside kogus) koos km-ga

Väikepakendid Arve kuni 120€ 10 €

(näit kast liimi, üksik küljeklaas jms) Arve üle 120€ tasuta

Pappkast EKO /160x110x20 Arve kuni 120€ või 1 klaas 10 €

(1-2 sõiduauto klaasi, maks. mõõtudega 150x100) Arve üle 120€ või 2 klaasi tasuta

Väike, keskmine või suur pappkast / Arve kuni 120€ 20 €

160x110x32, 190x110x32, 230x110x32 Arve 120-220€ 10 €

(3 ja enam klaasi või 1 klaas mõõduga üle 155x115) Arve üle 220€ tasuta

Suur puitkast Olenemata arve summast lisandub kasti
(väga suurte busside või veoautode klaasid) tasu 125€. Kast on tagastatav.

Laupäevane kättetoimetus Muud tingimused nagu eelpool loetletud.
(ette teavitada, lisatakse spetsiaalne märgistus) Lisandub...

 ~100€

E  10€

Pakend ja selle sisaldus

A

B

C

D
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Kauba transport Tallinna piires: 
Enne kella 11:00 tellitud kaup tarnitakse samal päeval; 
Kui arve summa on suurem kui 90,00€ on transport tasuta  
Kui arve summa on väiksem kui 90,00€ lisandub arvele transporditasu 12€ 

Kauba transport mujal Eesti piires: 
Enne kella 14:00 tellitud kaup tarnitakse järgmisel tööpäeval; 
Kui C või D alamjaotus sisaldab suure hulga või raskeid klaase, lisatakse kaubakastile 
puitaluse. Aluse tasu lisatakse arvele. 

4.2. Müüja tagab, et minimaalne Tarne sagedus on üks kord tööpäevas. 
4.3. Juhul, kui Kauba Tarne viibib, kohustub Müüja sellest viivitamatult Ostjat teavitama. 
4.4. Müüja transpordib ja väljastab Kauba Ostja aadressile. Ostja tagab Müüja transpordile vaba 
ligipääsu Ostja aadressile. 
4.5. Müüja kohustub Kauba üle andma ainult Ostja poolt volitatud isikutele. Ostja esitab lepinguga 
volitatud isikute nimekirja. Ostja kohustub teavitama kirjalikus vormis muudatustest volitatud isikute 
koosseisus. Kuni Ostja ei ole Müüjale kätte toimetanud muudatust volitatud isikute loetelus, on Müüja 
õigustatud volitatud isikutele Kaupa väljastama ning Ostjal on kohustus selle Kauba eest tasuda. 
4.6. Kaup võetakse vastu koos Müüja poolt üleantava saatekirja või arvega, milles on muuhulgas 
fikseeritud Kauba kogused. Kaup antakse üle ainult arve või saatelehe alusel. 
4.7. Kauba üleandmise kohta annavad Müüja ja Ostja esindajad arvele sellekohase allkirja. Samuti 
kuulub märkimisele Ostja ees- ja perekonnanimi (eeltoodu puudumine ei ole oluline vorminõuete 
rikkumine). 
4.8. Kaup loetakse Ostjale üleantuks ning asja juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko Ostjale 
üleläinuks ka siis kui Müüja on Kauba Ostja aadressile kokkulepitud ajal toimetanud ja on valmis 
valdust üle andma kuid Ostja või tema nimetatud isikud Kaupa vastu ei võtnud või keeldusid Kauba 
vastuvõtmisest. Ostja poolt Kauba vastuvõtmise viivitamisel üle kolme päeva on Müüjal õigus esitada 
Ostjale arve Kauba eest tasumiseks ning Ostjal on kohustus arve tasuda. 
4.9. Kauba ülevaatamisele rakendatakse võlaõigusseaduse (edaspidi tekstis VÕS) §-des 219 ja 220 
sätestatut. 
4.10. Müüja võib hüvitada Ostjale tellimusele mittevastava Kauba Tarnimisega tekitatud ning 
dokumentaalselt tõendatud kahju. 
4.11. Sõltumata Kauba Lepingutingimustele vastavusest või mittevastavusest on Ostjal õigus Tellitud 
ja vastuvõetud Kaup omal kulul tagastada seitsme päeva jooksul Kauba vastuvõtmisest alates ja 
Müüjal on kohustus selle tähtaja jooksul tagastatud Kaup tagasi võtta. Ostja ei pea avaldama 
tagastamise põhjust ja Müüjal ei ole õigust nõuda tagastatud Kauba eest lisatasu. Erandiks on Kaup, 
mis ei ole Müüja laoseis ja mis on Tellimuse vormistamisel spetsiaalselt Ostja jaoks tellitud. 
4.12. Kauba juhusliku hävimise riisiko läheb Ostjale koos Kauba üleandmisega, kui Tellimuse 
kinnitusel ei ole kokku lepitud teisiti. 
4.13. Omandiõigus Kaubale läheb Ostjale üle peale Kauba eest täielikku tasumist ja raha laekumist 
Müüja arveldusarvele. 

5. MAKSMISE KORD 

5.1 Kauba hinna aluseks on jaehinnakiri ja selle olemasolul Soodustus vastavalt Lepingule. 
5.2 Müüja annab üle ja Ostja võtab Kauba vastu koos saatelehe või arvega, kui ei ole kokkulepitud 
teisiti. Kauba üleandmine kinnitab Ostja poolt arve kättesaamist. 
5.3 Ostja kohustub tasuma Kauba eest arvel märgitud tähtajaks. 
5.4 Tasumine loetakse teostatuks kui Kauba eest tasumisele kuuluv summa on täies mahus laekunud 
Müüja arveldusarvele. 
5.5 Juhul, kui Ostja ei täida arve tasumise kohustust tähtajaks on Müüjal õigus ilma ette teatamata 
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peatada Ostjale Kauba väljastamine kuni Ostja poolt oma kohustuste kohase täitmiseni. 
5.6 Krediidimäära ületamisel on Müüjal õigus väljastada Ostjale Kaupa üksnes ettemaksu alusel. 
5.7 Ostjal ei ole õigust krediidile, kui krediidimäär on täis või kui Müüjale on teatavaks saanud 
Ostja poolt kohustuste täitmata jätmine kolmandatele isikutele. 
5.8 Müüjal on õigus ühepoolselt krediidimäära muuta, teatades sellest Ostjat. 
5.9 Müüjal on õigus nõuda ja Ostjalt on kohustus tasuda viivist 0,2% tähtaegselt tasumata summast 
iga tasumisega viivitatud päeva eest. 
5.10 Kui Kaup on Müüja poolt tootjalt hangitud Ostja tellimuse alusel, siis on Müüjal õigus esitada 
Ostjale arve ka siis, kui Ostja viivitab Kauba vastuvõtmisega. 

6. GARANTII 

6.1 Müüja annab klaasidele garantii 24 kuud alates Kauba Ostjale üleandmisest. Garantiitingimused 
on lisaks Üldtingimustele kirjeldatud eraldiseisvana ka Müüja veebilehel. Üldtingimustes ja veebilehel 
esitatud garantiitingimuste erisuse puhul kehtivad veebilehel kirjeldatud garantiitingimused. 
6.2 Garantii hõlmab järgnevaid klaasi valmistamise ja toormaterjali vigu: 

• moonutav optika; 

• lamineerimise puudused; 

• klaasi mõõdud ja kumerus. 
6.3 Garantii alla ei kuulu eelkõige: 

• roostes klaasiraamile paigaldatavad klaasid; 

• klaaside purunemine mehaanilise vigastuse tagajärjel; 

• klaasipraol esineva nähtava mehaanilise vigastuse või kraapimise jäljega klaasid; 

• vigastused, mis on tekkinud sõiduki ebaotstarbekast kasutamisest; 

• sõiduki kere deformatsioonist või kere valmistusvigadest tekkinud klaasi vigastused (näiteks 
tugeva avarii läbinud sõiduk); 

• võistlus- või treeningkasutuses olevate sõidukite klaasid; 

• parandatud klaasid; 

• normaalsest kulumisest tingitud defektid. 

• Kauba ostmise, transpordi, edasimüügi või muu sarnasega kaasnenud Ostja kulutused. 
6.4 Garantiikorras ei kuulu kõrvaldamisele Kaubal garantiiperioodi jooksul tekkivad defektid, mis 
on tingitud Kauba nõuetele mittevastavast kasutamisest või loomulikust kulumisest. 
6.5 Klaasidele, mille Ostja on tellinud eesmärgiga paigaldada need enne esmamüüki uuele 
sõidukile, tagab Müüja vähemalt sama pika garantii kui on sõidukil. 
6.6 Müüja on kohustatud mõistliku aja jooksul oma kulul kõrvaldama klaasil ilmnenud defektid ja 
vead, mis ilmnevad garantiiperioodi jooksul või klaasi välja vahetama. Müüjal on õigus valida, kas 
puudusega klaas välja vahetada või puudus kõrvaldada. 
6.7 Ostjal on õigus nõuda garantiijuhtumi korral Müüjalt mõistliku aja jooksul sõidukilt klaasi 
vahetamise sooritust. 
6.8 Kui Müüja ei kõrvalda klaasi garantiiperioodi jooksul ilmnenud puudust mõistliku aja jooksul 
arvates Ostjalt sellekohase teate saamisest, on Ostjal õigus kõrvaldada vastavad puudused ise (Kauba 
asendamise või parandamise teel) ning nõuda Müüjalt sellega tekitatud kulude hüvitamist, kusjuures 
kuludeks peetakse Kauba vahetamisele kulunud sõiduki valmistajatehase poolt antud normaega 
korrutatuna Ostja juures kehtiva töötunni hinnaga. 
6.9 Garantii kehtivuse tingimuseks Kauba ostudokument. 
6.10 Kauba valmistusvigade ilmnemisel vahetatakse Kaup Garantii korras välja tasuta. Ostjal lasub 
kohustus kontrollida Kauba kvaliteeti kauba vastuvõtmisel ja enne sellega tehingute tegemist. Ostja 
poolt ebakvaliteetse Kaubaga tehingute tegemisel ei kompenseerita Ostja kulutusi ja tekkinud kahju. 
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7. POOLTE VASTUTUS 

7.1 Kui Müüja ei täida nõuetekohaselt Kauba Tarne tähtaega, on Ostjal õigus nõuda viivist 0,05% 
(null koma null viis protsenti) tellimuse maksumusest iga hilinenud päeva eest, kuid mitte rohkem kui 
5% Kauba maksudeta maksumusest. 
7.2 Kui tellitud Kaubast oli osa õigeaegseks üleandmiseks Ostjale valmis pandud, siis osundatud 
Kauba osas Ostjal puudub õigus viivisnõudele. 
7.3 Ostjale kahju tekitamise korral vastutab Müüja vaid süüliselt tekitatud kahju ulatuses. Kahju 
hüvitatakse üle-eelmises punktis märgitud ulatuses. 
7.4 Kauba üleandmisega viivitamisest tuleneva viivise maksmist loetakse ühtlasi kahju 
hüvitamiseks. 
7.5 Juhul, kui Ostja ei pea kinni Kauba eest tasumise tähtaegadest, on Müüjal õigus nõuda ja Ostjal 
kohustus tasuda viivist 0,2% (null koma kaks protsenti) tähtaegselt tasumata summast iga viivitatud 
päeva eest. 
7.6 Juhul, kui Osapool ei kõrvalda Lepingu rikkumist teise Osapoole poolt antava mõistliku tähtaja 
jooksul või ei asu viivitamatult arvates Lepingu rikkumise kohta teabe saamisest rikkumist 
kõrvaldama või on tegemist muu Osapoole poolse Lepingu olulise rikkumisega, on teisel Osapoolel 
õigus Leping erakorraliselt üles öelda kooskõlas kehtiva seadusandlusega. 
7.7 Ostja poolt maksete sooritamisel vähendatakse tema võlgnevust tasutud summa ulatuses, 
kusjuures kõigepealt loetakse tasutuks kõrvalnõuded ja viimases järjekorras põhivõlgnevus. 
7.8 Osapooled on kokku leppinud, et nõude loovutamiseks kolmandale isikule ei ole vaja 
kohustatud Poole nõusolekut. Võlgnevuse korral tasub võlgnik kõik võla sissenõudmisega seotud 
kulutused. 

8. MUUD TINGIMUSED 

8.1 Lepingu allkirjastamisega kinnitab Müüja, et on läbirääkimiste kaudu nõustunud Lepingu ja 
Üldtingimustega ning võtab enesele kohustuse neid täita. 
8.2 Kõik täiendused, lisad ja muu selline, mis on mainitud Lepingus, on selle lahutamatud osad. 
8.3 Lepingu jõustumisel kaotavad kehtivuse varem Osapoolte vahel kehtinud Kauba ja Teenuse 
müügi protseduuri reguleerivad kokkulepped. 
8.4 Kõik dokumendid ja täiendused, mis on lisatud Lepingule hiljem, saavad selle osadeks peale 
allakirjutamist Osapoolte poolt. 
8.5 Osapooled peavad viivitamatult teatama teineteisele asjaoludest, mis võivad mõjutada Lepingu 
täitmist. 
8.6 Lepingu sisu on konfidentsiaalne, välja arvatud selle informatsiooni ulatuses, mille avaldamine 
on ette nähtud seadustes või teistes õigusaktides. 
8.7 Lepinguga seotud konfidentsiaalse informatsiooni avaldamine kolmandatele isikutele on lubatud 
vaid teise Osapoole eelneval kirjalikul nõusolekul. 
8.8 Lepingus sätestatud konfidentsiaalsuse nõue ei laiene informatsiooni avaldamisele Osapoolte 
audiitoritele, advokaatidele ja pankadele. 
8.9 Lepinguga seotud vaidlused püütakse lahendada esmalt läbirääkimiste teel. Lepingu 
tõlgendamisel tekkinud erimeelsuste puhul lähtutakse sellest, kuidas Lepingu koostaja ja 
Üldtingimuste kasutaja on asjast aru saanud või mida silmas pidanud. 
8.10 Lepinguga seotud vaidlused, mida ei suudeta lahendada läbirääkimiste teel, kuuluvad 
lahendamisele Harju Maakohtus Eesti õigust kohaldades. Hagejal lasub kohustus tõendada 
läbirääkimiste pidamist ja selle ebaõnnestumist. 
8.11 Leping koostatakse kahes identses, eesti keelses eksemplaris, millest kummalegi Osapoolele 
jääb üks eksemplar. 


