
 

 

Olulisemad täpsustused ja muudatused tüüptingimustes 
on järgmised: 
 
Mõisted ja üldised tingimused 

Tüüptingimustesse on toodud mõiste andmevahetusplatvorm, 
mis on Eleringi poolt loodud digitaalne keskkond turuosaliste 
vahel andmete vahetamiseks. Võrguettevõtja edastab 
andmevahetusplatvormile mõõteandmed ning muud 
õigusaktides ettenähtud andmed.  
Võrguteenuse osutamine ei hõlma gaasi müüki kliendile. Kui 
kliendil ei ole kehtivat gaasimüügilepingut gaasimüüjaga, siis 
loetakse antud perioodil kliendi poolt tarbitud gaasimüüjaks 
võrguettevõtja nimetatud gaasimüüja. AS Gaasivõrk nimetatud 
gaasimüüjaks on AS Eesti Gaas. 
Alates 2020.a. algusest on kõikidel gaasimüüjatel, kes 
sõlmivad selleks AS-ga Gaasivõrk lepingu, võimalus esitada 
AS Gaasivõrk võrgupiirkonna kliendile võrguteenuse, aktsiisi ja 
müüdud gaasi eest ühisarvet. Võrguettevõtja edastab sellisel 
juhul võrguteenuse arvestused andmevahetusplatvormi kaudu 
gaasimüüjale, kes esitab kliendile arve ka võrguteenuse ja 
aktsiisi eest ning kliendil tuleb võrguteenuse ja aktsiisi eest 
tasuda gaasimüüjale. 
Info arvete esitajate kohta avaldab AS Gaasivõrk oma 
kodulehel. 
Näidu teatamine ja andmevahetus 

Täpsustatud on näitude teatamise, tarbitud gaasi koguste 
mõõtmise ja määramise, ning mõõteandmete edastamisega 
seotud mõisteid ja tingimusi. 
Näidu teatamise osas olulisi muudatusi ei ole. Näitu tuleb 
teatada kord kuus võrguettevõtja näidusisestuse lingi kaudu 
või selleks ette nähtud telefoni või e-posti aadressil. Näidu 
teatamise kohustust ei ole klientidel, kelle mõõtepunkt on 
varustatud kaugloetava arvestiga. Lisaks on kliendi taotlusel 
võimalik võrguettevõtjal vabastada klient näidu teatamise 
kohustusest kuni 6 kuuks. 
Kui klient ei ole teatanud näitu õigeaegselt ja ei ole näidu 
teatamisest vabastatud, määratakse antud arvestusperioodil 
tarbitud gaasi kogus prognoosimise teel ja võrguettevõtjal on 
õigus nõuda kliendilt prognoosimise tasu vastavalt kehtivale 
hinnakirjale. 
Juhime tähelepanu, et kui mõõtevahendi kontrollnäidu 
saamisel või kliendi poolt näidu teatamisel selgub, et tegelik 
näit on viimasest teatatud või prognoositud näidust väiksem, 
siis teostatakse võrgutasu ja aktsiisi summade ümberarvestus 
kuni viimase kolme kalendrikuu gaasi koguse ulatuses. 
Ülejäänud koguse osas teostatakse ümberarvestus üksnes 
juhul, kui tarbimisandmete korrigeerimise vajadus ei ole 
tingitud kliendi poolt näidu teatamata jätmisest või ebaõige 
näidu teatamisest. 
Võrguteenuse ja aktsiisi eest tasumine 

Klient tasub võrgutasu vastavalt võrgulepingu eritingimustes 
kokkulepitud hinnapaketile ning tarbitud gaasi kogusele. 
Käesoleval hetkel kehtib kõikidele klientidele üks ja sama 
mahupõhine võrguteenuse hind. Võrguteenuse kuutasu 
puudub. 
Arve esitatakse kliendile igakuiselt hiljemalt 10. kuupäeval või 
esimesel sellele järgneval tööpäeval ja maksetähtaeg on 
üldjuhul arve esitamise kuu 21. kuupäev, kui arve esitaja ei ole 
kliendiga kokku leppinud teisiti. 
Kui klient ei ole arve eest õigeaegselt tasunud, on arve esitajal 
õigus nõuda viivist, sissenõudmiskulude hüvitamist ning peale 
kliendi vastavat teavitust ka kliendi tarbimiskohas 
gaasivarustuse katkestamist. Klient tasub gaasivarustuse 
katkestamise ja taastamise eest arve esitajale AS Gaasivõrk 
hinnakirja alusel. 
Kui klient on võrgulepingust tulenevate maksete tasumisega 
hilinenud viimase 12 kuu jooksul rohkem kui 3 korda üle 20 
kalendripäeva või üle 50 kalendripäeva järjest, on arve esitajal 
õigus nõuda kliendilt tagatisraha. 
Kortermajade erisused 

Võrguettevõtja sõlmib võrgulepingu üksnes korteriühistu kui 
korterelamu kliendipaigaldise eest vastutava isikuga.  

Erandina võib Võrguettevõtja korteriomanike ühise 
sooviavalduse kohaselt sõlmida korteriomanikega eraldi 
võrgulepingud üksnes juhul, kui korterelamus on kuni 10 
korteriomandit, igal korteril on mõõtevahend ja 
võrguettevõtjal on võimalik iga korteriomandi gaasivarustus 
katkestada korteriomandisse sisenemata ning teiste 
korteriomandite gaasivarustust häirimata.  
Sellele erandile mitte vastavad, kuid käesoleval hetkel 
kehtivad korteriomanikega eraldi sõlmitud lepingud, jäävad 
kehtima seni kui sõlmitakse kortermajale võrguleping 
korteriühistuga. Kui sellisel korteriomandil puudub tarbitava 
gaasi koguse mõõtmiseks vajalik mõõtevahend, 
arvestatakse kuni korteriühistuga võrgulepingu sõlmimiseni 
või korteriomandis tarbitava gaasi koguse mõõtmiseks 
eraldi mõõtevahendi paigaldamiseni antud korteriomandis 
arvestusperioodil tarbitud gaasi koguseks aastase tarbitava 
gaasi koguse põhjal arvutatud keskmine kalendrikuu kogus. 
Aastane tarbitav gaasi kogus määratakse võrguettevõtja 
poolt kord aastas eelneva 12 kalendrikuu jooksul tarbitud 
gaasi koguse põhjal. 
Võrgulepingu jõustumine ja lõppemine 

Võrguleping jõustub kolmandal tööpäeval pärast lepingu 
allkirjastamist mõlema poole poolt, kui pooled ei ole 
eritingimustes kokku leppinud teisiti.  
Füüsilisest isikust kliendi surma korral võrguleping ei lõpe, 
vaid läheb üle isikule, kes päris kliendipaigaldise.  
Kliendil on õigus võrguleping igal ajal üles öelda, teatades 
sellest võrguettevõtjale vähemalt 1 kuu ette.   
Kui klient soovib võrgulepingu lõpetada kliendipaigaldise 
võõrandamise tõttu ning klient esitab võrgulepingu 
ülesütlemise avalduse ühiselt kliendipaigaldise uue 
omaniku avaldusega võrgulepingu sõlmimiseks, lõpeb 
võrguleping võrguettevõtjale ühise avalduse esitamise 
päevale järgneval tööpäeval, kui ei ole kokku teisiti.  
Võrgulepingu tagasiulatuvalt lõpetamine ei ole võimalik.  
Kui mõõtepunkt on varustatud kaugloetava arvestiga, siis 
loetakse võrgulepingu lõppemisel mõõtevahendi 
lõppnäiduks võrgulepingu lõppemise kuupäeval fikseeritud 
näit.  
Täpsustused kohustuste osas 

Täpsustatud on lepingu tingimusi, poolte kohustusi ja 
kohustuste rikkumisega kaasnevaid tagajärgi. 
Muu hulgas on tüüptingimustes sätestatud alljärgnevad 
punktid. 
Klient on kohustatud tagama võrguettevõtjale seadmetele 
ligipääsu gaasi koguse korrektse mõõtmise tagamiseks ja 
muude võrguteenuse osutamisega seotud toimingute 
tegemiseks üldjuhul  14 kalendripäeva jooksul alates 
võrguettevõtja soovitud ajast. Kui klient seda ei võimalda, 
on võrguettevõtjal õigus nõuda kliendilt leppetrahvi. 
Kui klient lepib kokku aja seadmetele ligipääsemiseks, kuid 
ei võimalda kokku lepitud ajal seadmetele ligipääsu ja ei ole 
sellest võrguettevõtjat viivitamatult teavitanud, kohustub 
klient tasuma võrguettevõtjale tühisõidu tasu vastavalt 
kehtivale hinnakirjale.  
Kui võrguettevõtja poolt katkestatud gaasivarustus on 
taastatud ilma võrguettevõtja eelneva nõusolekuta, on 
võrguettevõtjal õigus nõuda kliendilt leppetrahvi 20% 
ulatuses Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kuutasu 
alammäärast täistööajaga töötamise korral. 
Võrguettevõtjal on õigus võrguteenuse ja gaasi 
ebaseadusliku kasutamise korral või kui klient takistab 
mõõteseadmetele ligipääsu, muuta mõõtevahendi 
asukohta ja nõuda kliendilt selleks tehtud kulutuste 
hüvitamist.  
 

 


