MÜÜGITELLIMUSTE HALDAMISE JA TÄITMISE TEENUSTE LEPING
Tallinnas, ____________ 2015
______________________ kes on Eesti juriidiline isik, asukohaga _______________________________________,
Eesti registrikoodiga ____________, (edaspidi “Tellija” või “Pool”), keda esindab juhatuse liige ____________
ja
Pakipoint OÜ kes on Eesti juriidiline isik, asukohaga Sepise tänav 1, Tallinn 11415, Eesti, registrikoodiga 12768344,
(edaspidi “Töövõtja” või “Pool”), keda esindab juhatuse liige Hr. Alar Ehandi,
on käesolevaga sõlminud kauba müügitellimuste täitmise teenuslepingu (edaspidi koos kõigi lisade, muudatuste ja aktidega
“Lepingu”) alljärgnevas:

1.

ÜLDSÄTTED

1.1.

Käesolevas Lepingus on kasutatud p.-s 9 või mujal Lepingus, Lisades ja teenuste üldtingimustes defineeritud
mõisteid.

1.2.

Käesoleva Lepingu objektiks on Töövõtja poolt Tellijale tasu eest pakutava veebipõhise
müügitellimuste halduse ja täitmise (Order Fulfillment) teenuse Pakipoint kasutamine, Tellija
soovil koos pakkide saatmise kullerteenuse ja füüsilise kaupade ladustamise ja pakendamise
teenuse võimalustega.

1.3.

Töövõtja osutab Lepingu alusel Tellijale tasu eest järgmiseid teenuseid (Teenused), mille sisu,
funktsionaalsus, tööprotsess ja üldtingimused on toodud vastava Teenuse kohta Töövõtja poolt
kehtestatud üldtingimustes:
(a) kauba müügitellimuste haldamise veebipõhised infoteenused Veebiaadressil (edaspidi “Tellimuste
Haldusteenus”), millele kehtivad Tellimuste Haldusteenuse üldtingimused 2015-10;
(b) Kaupade ladustamise, komplekteerimise ja pakendamise teenus (edaspidi „Pakendamisteenus“),
millele kehtivad Pakendamisteenuse üldtingimused 2015-10;
(c) Pakkide kullerfirmade kaudu Klientidele toimetamise teenused (edaspidi “Kullerteenus”), millele
kehtivad Kullerteenuse üldtingimused 2015-10.

1.4.

Käesoleva lepinguga on Pakendajaks määratud Töövõtja/Tellija/[...].

1.5.

Tellija mõistab ja nõustub, et Pakipoint ei ole spetsiaalselt Tellija jaoks ja vajadusteks programmeeritud
teenus, vaid avalikult pakutav universaalse funktsionaalsusega teenus, mida Töövõtja pakub „as is“
põhimõttel vastavalt kehtestatud Teenuste üldtingimustele, Kvaliteedinõuetele ja SLAle.

1.6.

Tellija kinnitab, et on enne Lepingu sõlmimist ennast Pakipointi ja Teenuste võimaluste ja
funktsionaalsusega piisavalt kurssi viinud ja teab, kuidas Teenuseid kasutada.

1.7.

Töövõtja võib, kuid tal ei ole kohustust arendada Teenuseid vastavalt Tellija nõudmistele. Töövõtja
parandab ettenähtud funktsionaalsuses ja toimimises esinevad vead Pakipointis mõistliku aja jooksul.

1.8.

Töövõtja peab vastu võtma ja hindama kõiki Tellija soove Teenuse funktsionaalsuse täiendamise ja
edasiarendamise osas. Otsuse, milliseid Tellija soove ja millal realiseerida, teeb Töövõtja sõltuvalt sellest,
kui palju tellijaid vastavat muudatust soovib, kui kriitiline see tellijatele on ja kas arenduse tulu-kulu suhe
on vastavuses.

1.9.

Kui Teenuse (sh. Pakipointi) funktsionaalsus väheneb, on Tellijal õigus Leping üles öelda, kuid Töövõtja ei
vastuta Tellijale sellega tekkinud kahju eest. Tellija ettepanekud või muu osalemine Pakipointi arendamises
ei tekita Tellijale intellektuaalse omandi õiguseid Pakipointi suhtes.

1.10. Töövõtja avaldab ja kinnitab, et ta omab kõiki vajalikke ressursse ja õiguseid käesoleva Lepingu täitmiseks
kogu Lepingu kehtivuse ajal.
1.11. Lepingu või selle alusel läbiviidavate toimingute alusel Töövõtjal omandiõigust Kaubale ei teki, kui
Lepingus ei ole expressis verbis teisiti nimetatud. Töövõtjal ei ole õigust anda mistahes infot Kauba omaniku
kohta mistahes kolmandale isikule va. seaduses nõutud juhtudel. Töövõtja vastutab ebatõese kinnitusega
seotud kahju eest Tellija ees.
1.12. Töövõtja ja tema töötajad kohustuvad Teenuse osutamisel tegutsema:
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(a)

heaperemehelikult ja hoolikalt, et välistada Kauba kahjustumine ja tegema kõik endast sõltuva
Kauba hoidmiseks parimal võimalikul viisil,

(b)

viisakalt Kauba omaniku, Tellija ja Kliendi ja nende esindajate suhtes.

1.13. Tellija poolt täiendavalt tellitud teenused, mis ei ole Hinnakirjas kirjeldatud (Lisateenused), kuuluvad
tasustamisele Hinnakirjas toodud töötunni hinna ja teenuse osutamiseks kulunud aja alusel. Lisateenuste
tellimiseks peab Tellijale saatma Töövõtjale sellekohase kirjaliku soovi täpsete instruktsioonidega
Lisateenuse teostamiseks. Töövõtja ei ole kohustatud Tellija soovitud lisateenuseid osutama, kui tal
puuduvad selleks teadmised, oskused või võimalused.
1.14. Töövõtja tagab Tellimuste Haldusteenuse ja Tellijale avatud andmevahetuskanali professionaalse turvamise
ja autoriseerimise ning nõuab Konto ja Kasutaja olemasolu Tellija andmete (sh. Müügitellimuse)
sisestamiseks. Tellija teavitab Töövõtjat Tellijast sõltuvate turvariskide realiseerimisest. Töövõtjal on õigus
eeldada, et Tellija määratud Kasutajad Pakipointis on Tellija volitatud esindajad.
1.15. Töövõtja ei vastuta Tellija andmete säilimise ja korrektsuse eest, kui muudatused andmetes on teostanud
Kasutaja. Töövõtja ei vastuta teostatud toimingute ega muudatuste või alla laetud informatsiooni
kasutamise eest, kui Kasutaja võimaldab oma Kontot kolmandatel isikutel teadlikult või tahtmatult
kasutada.
2.

TEENUSE HIND JA TASUMISE KORD

2.1.

Osutatud Teenuste hind määratakse reaalselt teostatud tööprotseduuride mahu ja Lepingu lisas 1 toodud
hinnakirja (Hinnakirja) alusel (Hind). Lisaks Hinnale hüvitab Tellija ainult need Teenuse osutamiseks
vajalikud kulutused, mis on Hinnakirjas selliste kuludena eraldi välja toodud. Tellija hüvitab Töövõtjale
Kauba rahvusvahelise Kättetoimetamisega seotud impordimaksud, riigilõivud, vms. ja nende deklareerimise
ja tasumise kulu ning Lisateenuse mõistlikud kulud.

2.2.

Töövõtja esitab Tellijale Hinna kohta arve 2 korda kuus – 15nda kuupäeva ning kuu lõpu seisuga. Juhul
kui Tellija igakuiste Teenuste Hind ületab 8000 Eurot, võib Töövõtja esitada Tellijale hinna kohta arve
iganädalaselt.

2.3.

Tellija tasub Hinna kohta esitatud arved 7 päeva jooksul alates arve esitamise päevast. Arve juurde lisab
Töövõtja Hinnakirjas toodud teenuse täpsusega osutatud Teenuste koguselise info.

2.4.

Arve tasumisega viivitamisel tasub Tellija Töövõtjale viivist 0,1% maksmisega viivitatud summalt iga
viivitatud päeva eest.

2.5.

Juhul kui Tellija poolt ühes kalendrikuus Pakipointi kaudu käsitletud müügitellimuste arv ületab Lepingu
Lisas 2 toodud Tellimuste mahu rohkem kui 40%, siis peavad Pooled Tellija soovil läbirääkimisi
Hinnakirja või Tellija allahindlusprotsendi üle vaatamiseks.

2.6.

Juhul kui Tellija poolt Töövõtjale esitatud ärimudelis, kaubamahtudes või pakendamistüüpide jaotuses
toimub oluline muutus (sh. kui Tellija ärimahud on oluliselt väiksemad) võrreldes Lepingu Lisas 2
kirjeldatuga, on Töövõtjal õigus teha Tellijale ettepanek Teenuse hinnastamine vastastikkusel kokkuleppel
üle vaadata ja korrigeerida.

2.7.

Ebatäpsuste või küsitavuste korral esitatud arve mõne rea koguses või kalkulatsioonis tasub Tellija
tähtaegselt Teenuste hinna selles osas, millises küsitavusi ei ole. Küsimused või ebatäpsused mingis
Teenuse komponendis ei ole põhjuseks, et keelduda Teenuse teiste komponentide eest tähtaegselt
maksmast.

2.8.

Töövõtja võib muuta Hinnakirja uute teenuste lisandumisel või 30-päevase etteteatamisega, mitte
sagedamini kui 2 korda aastas, v.a. Kullerteenuste hinnad, mida Töövõtja võib muuta üks kord kuus 5
päevase etteteatamisega.

3.

INFOVAHETUS

3.1.

Töövõtja kohustuste korrektse täitmise eeltingimuseks on Tellija poolse elektroonilise info õigeaegne ja
õige sisuga edastamine Töövõtjale Liidestamise tehnilistes tingimustes ette nähtud viisil. Töövõtja ei
vastuta Lepingu rikkumise eest kui see on tingitud Liidestamise tehniliste tingimuste mittekorrektsest
täitmisest Tellija poolt. Töövõtjal ei ole kohustust Tellija poolt (sh. Pakipointi) esitatud andmeid
kontrollida.
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3.2.

Tellija sisestab manuaalselt või oma infosüsteemi integreerimise kaudu automaatselt Pakipointi korrektse
info oma Müügitellimuste, Klientide, tarneaadresside, tarnetingimuste, Kaupade, tootekaartide jne kohta
nii nagu Liidestamise tehnilistes tingimustes ette nähtud. Tellija ei vastuta kahju eest, mille tekitab tema
edastatud info Pakipointi töös.

3.3.

Poole nõudmisel saadab teine Pool informatsiooni oma majandusliku olukorra kohta ning aasta- ja
poolaastaaruanded.

3.4.

Tellija tagab, et tema poolt Töövõtjale üle antud isikuandmed on kogutud ja Töövõtjale üle antud
kooskõlas seadusega ja et Töövõtjal on õigus neid isikuandmeid töödelda, säilitada ja Lepingu täitmiseks
üle anda Kulleritele vajalikus ulatuses.

4.

TEATED, KIRJAD, REKLAMATSIOONID

4.1.

Kõik teated, kirjad, avaldused, reklamatsioonid teisele Poolele antakse üle postiga, tähitud kirjaga või epostiga saadetud digitaalselt allkirjastatuna (Teade).

4.2.

Aadressid ja numbrid Teate edasiandmiseks on alljärgnevad, või sellised nagu Poole poolt kirjaliku teatega
teisele Poolele teada antud:

4.2.1. Töövõtjale:
(a)

Lepinguga, arveldusega ja koostööga laiemalt soetud küsimused Hr. Alar Ehandi, alar@pakipoint.ee,
tel: 50-84848;

(b)

Pakendamisteenusega
üldtingimustes.

seotud

küsimuste

kontkatandmed

on

toodud

Pakendamisteenuse

4.2.2. Tellijale:
(a) __________ , Tel _____________ , e-mail: _________________
4.3.

Pool muudab ülaltoodud kontaktandmed Teatega teisele Poolele.

5.

LEPINGU TÄHTAEG

5.1.

Leping jõustub alates ________________ .

5.2.

Leping on sõlmitud tähtajatult.

5.3.

Tellija võib Lepingu üles öelda põhjust avaldamata ühe või mitme osutatava Teenuse osas, teatades sellest
teisele Poolele vähemalt 7 päeva ette.

5.4.

Töövõtja võib Lepingu üles öelda ühe või mitme osutatava Teenuse osas:
(a)

põhjust avaldamata, teatades sellest teisele Poolele vähemalt 60 päeva ette;

(b)

kui Tellija rikub Lepingut või muid Töövõtjaga sõlmitud kirjalikku kokkulepet ja ei heasta rikkumist
10 päeva jooksul vastavast Teatest;

(c)

kui Tellija rikub Lepingut korduvalt viimase kuue kuu jooksul, ning vähemalt kahe sellise rikkumise
kohta on esitatud vastav Teade.

5.5.

Töövõtjal on õigus peatada Lepingu täitmine, kui Kliendil tekib rohkem kui 10 tööpäevane võlgnevus
Töövõtja ees. Töövõtja kohustub Lepingu täitmist jätkama ebamõistliku viivituseta kui Tellija on tasunud
võlgnevuse täies ulatuses.

5.6.

Kumbi pool võib Lepingu üles öelda ühepoolselt ilma etteteatamiseta juhul kui teine Poole ei täida
Lepingu peatükis 10 toodud konfidentsiaalsusnõudeid.

5.7.

Pärast Lepingu (vastava Teenuse osas) üles ütlemist Töövõtjale üle antud (sh. tagastatud) Kauba ja Pakid
viib Tellija Töövõtja juurest ära vastavalt Pakendamisteenuse üldtingimuste p.-le 9.1.

6.

LEPINGU MUUTMINE

6.1.

Kõik Lepingu (sh. lisade, kuid mitte üldtingimuste) muudatused tuleb sõlmida kirjalikult ning need
jõustuvad, kui mõlemad Pooled on need alla kirjutanud, kui Lepingus ei ole ette nähtud teisiti.
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6.2.

Pooled mõistavad, et Pakipoint on pidevalt arenev ja täienev infosüsteem. Sellega seoses on Töövõtjal
õigus teha ühepoolselt muudatusi vastava Teenuse üldtingimustes, teatades Tellijale muudatustest
vähemalt 1 kalendrikuu ette.

7.

KOHALDATAV SEADUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE

7.1.

Käesolevale Lepingule ja sellega seotud dokumentidele kohaldatakse Eesti seadust. Vastuolude korral
Lepingu ja Teenuse üldtingimuste (p. 1.3) vahel kohaldatakse üldtingimusi niivõrd kuivõrd see täpsustab
Lepingut või kehtestab regulatsiooni, mis Lepingus puudub. Muul juhul kohaldatakse vastuolu korral
Lepingut.

7.2.

Mistahes vaidlused, vastuolud ja nõuded, mis on tekkinud käesoleva Lepingu alusel või on sellega seotud
või on seotud selle rikkumise, lõppemise või kehtetusega, mida ei suudeta lõpetada kokkuleppega,
lahendatakse lõplikult Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoja Arbitraažikohtus vastavalt Eesti Kaubandus- ja
Tööstuskoja Arbitraažikohtu reeglitele (edaspidi “Reeglid”). Arbitraažikohtusse kuulub kolm arbiteri, kes
määratakse vastavalt Reeglitele. Arbitraažikohtumenetlus toimub Tallinnas, Eestis.

8.

KONFIDENTSIAALSUS

8.1.

Pooled kohustuvad hoidma käesoleva Lepingu tingimusi ja Lepinguga seoses teise poole kohta saadud
konfidentsiaalsena ja mitte avaldama neid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul kui Pooled on
kirjalikult kokku leppinud teisiti, kui see on seadustest tulenev kohustus või kui see on otseselt vajalik
käesoleva Lepingu täitmiseks (näiteks Saadetiste tarneinfo edastamine Kulleritele).

8.2.

Pooled ei avalda ühelegi kolmandale isikule teise Poole ärisaladusi, mida nad seoses käesoleva Lepinguga
on teineteisest teada saanud välja arvatud juhul kui seda nõuavad Eesti seadused või kui teine Pool annab
selleks kirjaliku nõusoleku. Ärisaladuseks käesoleva Lepingu mõistes loetakse igasugust Poole
äritegevusega seotud informatsiooni, mida Pool ise ei ole Poolega mitteseotud kolmandatele isikutele
avalikult avaldanud või teatavaks teinud, või kui on teatavaks teinud, siis konfidentsiaalsuse nõudega, ning
mida nimetatud Pool ei ole seadusest tulenevalt kohustatud avalikuks tegema.

8.3.

Pooled võivad avaldada omavahelise koostöö fakti kui sellist, sh. võivad näidata teise Poole nime ja logo
internetis oma kodulehel referentside all ilma teenuse mahtu ja tasusid puudutava infota.

8.4.

Käesolev konfidentsiaalsuskohustus on kehtiv nii Lepingu perioodil kui kaks aastat peale Lepingu
lõppemist.

9.

MÕISTED

Tootekood või SKU

Iga unikaalse kauba või koos müüdava kaubakomplekti kohustuslik unikaalne kood, millega seda
kaupa eksimatult identifitseerida vastavalt Liidestamise üldtingimustes kirjeldatule.
Kaup
Hankija poolt Töövõtjale toodud mistahes füüsiline kaup, koos selle pakendiga.
Pakipoint
Töövõtja infosüsteem Veebiaadressil (sh. Marketplace).
Konto
Töövõtja poolt Pakipointi süsteemi loodud Tellija konto.
Kasutaja
Töövõtja poolt Pakipointi süsteemi loodud Tellija volitatud füüsilisest isikust esindaja profiil, mille
abil pääseb Kasutaja Kontole osaliselt või täielikult ligi.
Kaupmees
Tellija roll Pakipointi keskkonnas, kellele kuuluvad Müügitellimused.
Hankija
Tellija või Tellija Teatatud tarnija.
Pakendaja
Tellija Teatatud isik, kes teostab Saadetiste pakendamist ja Kätte Toimetamist.
Tellimuste Haldusteenuse puhul võib Pakendaja olla Hankija, Tellija ise või kolmas isik.
Pakendamisteenuse puhul on Pakendajaks Töövõtja.
PUP
Kauba väljastamispunkt ehk Pick-Up-Point on koht, kus Töövõtja väljastab Klientidele pakke, mille
tarnemeetod on „Tulen ise järele“.
Müügitellimus ehk SO Tellija poolt Töövõtjale elektrooniliselt saadetav Liidestamise üldtingimuste punktis 1.2.4 kirjeldatud
masintöödeldav informatsioon Tellija müüdud Kaupade ja tarnetingimuste kohta Kliendi ostukorvi
kaupa.
Saadetis
Saadetis on ühe Paki terviklik Kaupade, Paki saaja ja Kätte toimetamise info kogumik Pakipointis.
Pakk
Saadetise alusel ühte pakendisse pakitud, ühe Pakikaardiga tähistatud ning korraga Kliendile
toimetatavad füüsilised Kaubad.
Kätte toimetamine (edastamine)
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a) Pakendamisteenuse puhul ilma Kullerteenuseta, või kui tarneks kasutatakse Tellija lepinguid
Kulleritega, Paki üle andmine Kliendi või Tellija poolt valitud Kulleri esindajale
b) Kullerteenuse puhul kogu tarneprotsess kuni Paki üle andmiseni Kliendile.
Paki või selles oleva Kauba osaline või täielik tagastus Kliendi või Kulleri poolt Pakendajale.
Tellija Müügitellimuses näidatud või Tellija esitatud tingimuste alusel Töövõtja pakutavast valikust
valitud kullerfirma.
Pakendamise käigus Pakile panemiseks ettenähtud kleebis, mis sisaldab Saadetise Kätte
toimetamiseks vajalikku Kulleri poolt kohustuslikult nõutud informatsiooni.
Saadetisele genereeritavad ja prinditavad ning Pakile juurde lisatavad dokumendid nagu näiteks
Commercial Invoice või CN23 ekspordideklaratsioon, mida Kullerid võivad nõuda väärtusliku kauba
puhul või kauba eksportimisel Euroopa Liidust välja.
Tellija näidatud Paki saaja Müügitellimuses.
Lepingu Lisa 1.
Lepingu sõlmimise ajal https://www.pakipoint.ee , mida Töövõtja võib Teatega muuta.

Lepingus sätestatud mõisted kehtivad kõigis (sh. tulevikus sõlmitud) Lepingu Lisades ja Töövõtja poolt kehtestatud tehnilistes
tingimustes ja üldtingimustes samatähenduslikena.

10.

MUUD TINGIMUSED

10.1. Tellija tagab, et Kauba hulgas ei ole keelatud kaupa (www.pakipoint.ee/üldtingimused).
10.2. Pool kannab täielikku varalist vastutust käesoleva Lepingu rikkumisega teisele Poolele tekitatud kahju eest
selle kahju ulatuses. Pool ei vastuta teise Poole saamata jäänud tulu eest. Töövõtja vastutus, mille on
põhjustanud Töövõtja lepingupartner - eelkõige Kuller - on piiratud selle lepingupartneri poolt Töövõtjale
hüvitatud kahjuga.
10.3. Lepingu rikkumisest tulenevad nõudmised esitab Pool ühe aasta jooksul rikkumisest (nõuete aegumine).
10.4. Lepingu mittetäitmine põhjustel, mida on tekitanud vääramatu jõud, loetakse vabandavaks tingimusel, et
võetakse tarvitusele meetmed mittetäitmisega seotud kahju vähendamiseks. Vääramatu jõuna mõistetakse
mistahes kolmandatest osapooltest tingitud erakorralist sündmust, mida Pooltel ei olnud võimalik ette
näha või kui oli võimalik ette näha, ei olnud võimalik vältida.
10.5. Käesolev Leping on täielik Poolte vaheline kokkulepe, ning tühistab kõik Poolte vahelised kokkulepped,
mis on tehtud või eksisteerivad Poolte vahel enne käesoleva Lepingu sõlmimist. Vastuolude korral
Lepingus ja selle lisades lähtuvad Pooled Lepingust.
10.6. Käesoleva Lepingu mõne sätte kehtetus või täitmise võimatus ei too endaga kaasa teiste sätete kehtetust
või täitmise võimatust.

___________________
Tellija
/allkirjastatud digitaalselt/

____________________
Töövõtja
/allkirjastatud digitaalselt/

Lepingu lisad:
Lisa 1: Teenuse komponentide Hinnakiri,
Lisa 2: Tellija poolt esitatud Teenuse mahu Lähteandmed,
Käesolevas Lepingus kokku lepitud Teenustele on kehtestatud ja kehtivad järgmised üldtingimused, mille parasjagu kehtiv
redaktsioon on kättesaadavad aadressilt www.pakipoint.ee/üldtingimused :
-

Lepingu punktis 2.2 loetletud üldtingimused

-

Liidestamise üldtingimused

-

Teenuse lubatud kvaliteedinõuded ja SLA

-

Keelatud Kauba nimekiri
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Lisa 1 lepingule _______________ ja Pakipoint OÜ vahel, sõlmitud _____________ 2015
Teenuste komponentide Hinnakiri

1.

TELLIMUSTE HALDUSTEENUSE JA PAKENDAMISTEENUSE HINNAKIRI
1.1. Hinnatabel:

Teenus

Täpsustus

TELLIMUSTE HALDUSTEENUS

Iga Pakipointi poolt vastu võetud Müügitellimus

Eeldatav_Maht

Ühikuhind EUR

PAKENDAMISTEENUS
Kauba vastuvõtt

Komplekteerimine/ Korje laost

SKU täielik sisestamine infosüsteemi

2%

SKU täiendamine infosüsteemis

5%

Korje definitsioon on toodud Lisa 8 punktis 3.6
Tükk
1 SKU korje
Iga järgnev SKU samas korjes
Kauba maha kandmine või väljastamine laost ilma
Saadetisse pakendamata, tükk

Pakendamine

1 kaubaühikut sisaldav pakk
2-3 kaubaühikut sisaldavpakk
4-9 kaubaühikut sisaldav pakk
Üle 9 kaubaühikut sisaldav pakk
Kõik pakid ühe keskmise hinnaga

Väljapoole Euroopa Liitu minevate pakkide ekspordidokumentide genereerimine

Saadetise kohta

Väljapoole Euroopa Liitu minevate pakkide ekspordidokumentide genereerimine ja printimine

Saadetise kohta

Pakendamise hind sisaldab:

Standardne pakkematerjal*

-

* mullikile, pakkekile, mullikile tasku, kileümbrik

-

Pakikaardi printimine ja kleepimine

-

Tagastuste käsitlemine
Tagastuse pakikaardi genereerimine ja e-mailiga Kliendile saatmine

Pakikaardi kohta

Tagastuse vastuvõtt ja ladustamine Kesklaos

Tagastuse kohta

2,0%

Ladustamine
Kaupade ladustamine kõigis ladudes v.a. Short-Term ja PUP

1 laoaadress 0,5 x 0,5 = 0,25
m2 riiulit päeva kohta

Muud ladustamise ja pakendamise lisateenused
Max 80 x 100 mm suuruses Kasutusjuhendi või reklaammaterjali lisamine pakile*

Tükk

Max 50 x 50 mm suuruse kleebise kleepimine pakile *
* lisatav materjal või kleebis on Tellija kulu ning Tellija peab need ise kohale tooma
Kliendi poolt täiendavalt tellitud ladustamise või pakendamise lisatööd
Ebastandardne pakkematerjal, sh. kartongkastid

tund

__ EUR/h
pakkematerjali
hinnakirja järgi

1.2. Pakkematerjalina arvestatakse hinna sees pakkekilet, mullikilet, mullikile taskut või kileümbriku ning pakile
kleebitavat Pakikaarti. Teiste Tellija poolt soovitud pakkematerjalide puhul lisandub Teenuse hinnale
pakkematerjali tasu ja selle peavad pooled kokku leppima enne, kui mõnda teist pakkematerjali kasutama
hakatakse.
1.3. Pakkimiseks kasutatavate kartongkastide suurused ja hinnakiri lepitakse kokku eraldi.
1.4. Kauba vastuvõtu hinnad kehtivad esmaspäevast reedeni tööajal (9.00 - 16.00) osutatava teenuse korral. Tellija
palvel ja Töövõtja nõusolekul Kauba lattu sissevõtmisel peale tööaega või puhkepäevadel või riiklikel pühadel
korrutatakse kauba vastuvõtmise tegevuste hind koefitsendiga 1,5.
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KULLERTEENUSTE HINNASTAMINE
2.1. Lepingu sõlmides lepivad Pooled kokku milliseid Kullereid ja Tarneteenuseid Tellija kasutada soovib.
2.2. Töövõtja esitab Tellijale e-mailiga tabelina indikatiivse, sel hetkel kehtiva hinnakirja iga soovitud Tarneteenuse
jaoks sihtriigi ja Paki kaalu lõikes.
2.3. Hinnakirjades ei ole toodud kõigi samasse sihtriiki Pakkide saatmisel kasutada olevate Kullerite hindasid, vaid
ainult iga sihtriigi ja Paki kaalu lõikes soodsaim hind.
2.4. Käesolevaga kinnitab Tellija, et on kokku lepitud Tarneteenuste kohta hinnakirjad e-mailiga kätte saanud.
2.5. Kullerteenuste hinnakirjad on indikatiivsed, st võivad pidevalt muutuda sõltuvalt kullerfirmade hinnakirjade
muutustest ning ühte sihtriiki saadetavate pakkide kogusest.
2.6. Töövõtja valib alati soovitud Tarneteenuse hetke kehtivatest hinnakirjadest iga sihtriigi ja Paki kaalu lõikes
soodsaima hinna.
2.7. Kullerteenuste Hinnakirja muutudes peab Töövõtja tegema selle Tellijale eelnevalt kättesaadavaks.

3.

KÄIBEMAKS
3.1. Kõigile hindadele lisandub käibemaks vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele, juhul kui see on nõutud.
3.2. Kullerteenuste puhul sõltub iga Paki hinna käibemaksustamine mitmest erinevast asjaolust nagu:
- Tellija residentsus;
- Paki lähteriik;
- Paki sihtriik
ning käibemaksu arvestus võib olla kas:
- Eesti vabariigi käibemaks 20%
- Euroopa Liidu pöörd-käibemaks arvestusliku määraga 0%
- Ühendusevälise ekspordi puhul käibemaks 0%.
ning käibemaksustamise arvestust peetakse iga saadetud Paki kohta eraldi.

___________________________

___________________________

Tellija
/allkirjastatud digitaalselt/

Töövõtja
/allkirjastatud digitaalselt/
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Lisa 2 lepingule ________________ ja Pakipoint OÜ vahel, sõlmitud ___________ 2015
Tellija poolt esitatud Teenuse mahu Lähteandmed

1

Tellija on esitanud alljärgnevad lähteandmed:
1.1
1.2

1.3
1.4
1.5

Tellija aasta keskmine igakuine Müügitellimuste arv on _________ ning müüdud Kaupa ühikute koguarv neis
Müügitellimustes on ________.
Müügitellimuste jaotus sihtriigiti on umbes:
Eesti
___%
Baltikum
___%
Soome
___%
Skandinaavia ___%
Euroopa
___%
Muu maailm
___%
Tellija hoiab aasta keskmisena kesklaos ______ ühikut Kaupa, ehk keskmiselt umbes __ kuu müügi jagu.
Laokauba osakaal Müügitellimustest moodustab __ % ning ettetellimisel müüdava kauba osakaal __%
Spetsiifilisi nõudeid pakendamisele ei esitata, umbes ___% pakkidest vajab täiendavat pakkimist
kartongkastidesse.

___________________

____________________

Tellija

Töövõtja

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/

