
 
OÜ Sülearvutid  LAPTOPID.EE  
MÜÜGITINGIMUSED  
1. ÜLDSÄTTED  
1.1. Käesolevad Laptopid.ee müügitingimused (edaspidi  
nimetatud „müügitingimused”) määravad kindlaks OÜ-i 
Sülearvutid  (edaspidi “müüja”) kohustused ja kliendi  
õigused seoses müügisuhtega, mis tekib kliendi poolt müüjalt seadme  
ostmisega kas mistahes sidevahendi abil tehtud või müüja  
müügiesinduses vormistatud ostuarve alusel.  
1.2. Müüjalt seadme ostmisel loetakse, et klient on 
müügitingimustega tutvunud, on neist aru saanud ja  
nendega nõustunud.  
1.3. Müügitingimustes käsitlemata küsimustega saab  
klient pöörduda müüja klienditoe poole telefonil 6835543 või 
 aadressil Kivimurru 34, Tallinn, 11411 .  
1.4. Müügitingimustes on „tarbija” mõistet läbivalt 
kasutatud võlaõigusseaduses sätestatud „tarbija” mõiste tähen 
duses.  
Tarbija on selline füüsilisest isikust klient, kes  
müüjaga  
müügisuhtesse astumisel ei tegutse oma majandus- või  
kutsetegevuses.  
1.5. Müügitingimustes mõistetakse „remondi teostaja“ all  
müügitingimuste lisas 1 loetletud firmad, kes teost avad müüja  
poolt müüdavate seadmete remonti. Remondi teostajad 
teostavad nii garantiiremonti kui ka remonti, mille vajadus  
tuleneb tarbija poolt esitatud pretensioonist.  
1.6. Müüja poolt müüdud seade loetakse kvaliteetseks, kui seadme  
LCD-kuvari surnud pikslite arv ei ületa kolme (3).  
1.7. Müüja poolt müüdud seadmed loetakse kvaliteetseks,  
vaatamata seadmete kuluvate osade (juhtmed, akud, CD-d,  
hiirematt, originaalpakend, dokumentatsioon jmt) tavapärasele  
kulumisele.  
2. MÜÜGIHINNA TASUMINE  
2.1. Müügihind tasutakse terves ulatuses ostutellimuse tegemisel.  
2.2. Tarbija tasub ostutellimuse tegemisel müügihinna pooles  
ulatuses, ülejäänud pool müügihinnast kuulub tasumisele  
tarbijale seadme üleandmise ajal.  
3. TARNETINGIMUSED  
3.1. Ostetud seadme tarneaeg on kaks tööpäeva alates  
ostutellimuse vormistamisest, kui kliendiga ei ole kokku lepitud  
teistsuguses tarneajas.  
3.2. Ostetud seade toimetatakse kliendile kullerteenuse osutaja  
vahendusel kliendi poolt ostutellimuses määratud aadressil.  
Klient võib ostutellimuse tegemisel määrata seadmele  
järeletulemise, millisel juhul kullerteenust ei kasutata ja müüja  
teavitab klienti seadme saabumisest ja seadmele järeletulemise kohast.  
3.3. Eeldatakse, et seadme kättetoimetamine või sellele  
järeletulemine toimub tööpäeval ajavahemikus kl. 10-18.  
4. KLIENDI KOHUSTUSED  
4.1. Klient on kohustatud tasuma seadme ostuhinna ja ostetud  
seadme vastu võtma.  
4.2. Taganemistähtaja jooksul on tarbija kohustatud säilitama  
seadet ja seadmega kaasas olnud kõik juhtmed, CD-d,muud  
tarvikud ja dokumendid ning seadme originaalpakendi parimas  
seisundis.  
4.3. Klient on kohustatud teavitama müüjat või remondi teostajat  
viivitamatult (hiljemalt ühe nädala jooksul) sellest, et müüjalt  
ostetud seadmel on riistvaraline rike. Tarbijal tuleb esitada  
nimetatud teade hiljemalt kahe kuu jooksul alates rikke  
avastamisest.  
4.4. Punktis 4.3. nimetatud teade tuleb esitada kirjalikult, andes  
võimalikult täpse kirjelduse kõigist ilmsiks tulnud 
riistvaralistest  
riketest. Tarbija võib esitada vastavasisulise kirjelduse suuliselt.  
4.5. Kui klient on rikkunud mõnda punktides 4.3. – 4.4. sätestatud  
teavitamiskohuse tingimust, võib müüja keelduda tasuta  
remondi võimaldamisest.  
4.6. Remondi teostaja ega müüja ei pea kõrvaldama neid  
riistvaralisi rikkeid, millest klient ei ole p. 4.3.-4.4. nimetatud  
kirjelduses teatanud.  
4.7. Klient on kohustatud hoiduma seadme iseseisvast remondist ja  
laskma seadet remontida üksnes müügitingimustes loetletud  
remondi teostajatel.  
4.8. Garantiiaja jooksul on klient kohustatud alles hoidma seadme  
ostuarve, vastasel juhul garantii ei kehti. Tarbija on kohustatud  
alles hoidma seadme ostuarve tarbijale seadusest tuleneva  
pretensioonide esitamise tähtaja jooksul.  
4.9. Enne seadme remonti andmist tuleb kliendil vee 



nduda, et  tegemist ei ole viiruse või muu tarkvarast tuleneva 
probleemiga.  
4.10. Tarbijale seadusest tuleneva pretensioonide esitamise  
tähtaja jooksul on tarbija kohustatud hoiduma seadme  
kahjustamisest, sh seadme kasutamisest vastuolus selle  
kasutusotstarbe ja -juhendiga. Nimetatud tähtaja jooksul tuleb  
tarbijal alles hoida seadme seeria- ja tootenumber. 
Klient, kes ei ole tarbija, peab kinni pidama antud sättes loet 
letud kohustustest garantiiaja jooksul.  
5. TARBIJA TAGANEMISÕIGUS  
5.1. Tarbijal on õigus taganeda sidevahendi (telefoni,  
mobiiltelefoni, e-posti, faksi või Interneti) abil tehtud  
tellimusest ja tagastada müüjale ostetud seade 14 päeva  
jooksul alates seadme vastuvõtmisest, esitades müüjale  
vastavasisulise taganemisavalduse.  
5.2. Taganemisõiguse kasutamisel on tarbija kohustatud tagastama  
seadmega kaasas olnud kõik juhtmed, CD-d, muud tarvikud ja  
dokumendid ning seadme originaalpakendi, millised esemed  
peavad olema parimas, nende ostjale üleandmise ajale  
võimalikult sarnases seisundis ega tohi olla puudu,kriimustatud, 
 painutatud, rebitud või muul viisil kahjustatud.  
Vastasel juhul võib müüja kinni pidada ja endale jätta kliendi  
poolt makstud müügihinna osa, mis katab müüjale tekkinud  
kahju seoses komplekssete juhtmete, CD-de, muude tarvikute,  
dokumentide või originaalpakendi puudumisega või nende  
kahjustamisega.  
5.3. Taganemisõiguse kasutamisel, enne seadme müüjale  
üleandmist, on tarbija kohustatud eemaldama seadmest sinna  
ise paigaldatud tarkvara ja andmed ning taastama kõik tarkvara  
algseaded. Mõjutamata taganemisõiguse kehtivust, võib müüja  
keelduda seadme vastuvõtmisest, kuni tarbija on täitnud  
tarkvara eemaldamise kohustuse. Tarkvara eemaldamise ja  
algseadete taastamise kohustuse mittetäitmise korral võib  
müüja endale jätta kliendi poolt makstud müügihinna osa, mis  
katab müüjale tekkinud kulu seoses tarkvara eemaldamise ja  
algseadete taastamisega.  
5.4. Taganemisõiguse kasutamisel on tarbija kohusta 
tud tagastama ostetud seadme hiljemalt 3 päeva jooksul alates  
taganemisavalduse esitamisest. Seade tuleb tagastad 
a kas kullerteenuse osutaja vahendusel või leppida müüjaga  
eelnevalt kokku seadme tarbija poolt kohaletoimetamises  

 


