SURUGAASI MAKSEKAARDI LEPINGU
ÜLDTINGIMUSED
1. Lepingus kasutatavad mõisted
1.1. Kaart on maksekaart, mis kehtib kõigis Müüja Surugaasi tanklates ja on kasutatav ainult koos PIN-koodiga.
Kaart on Müüja omand.
1.2. Klient on füüsiline või juriidiline isik, kellega on sõlmitud Surugaasi maksekaardi Leping ja kellele on Müüja
väljastanud Kaardi.
1.3. Tehing on Kaardi abil makseterminali kaudu Surugaasi tankimise fikseerimine.
1.4. PINPIN-kood on iga Kaardi salajane turvanumber, mis võimaldab Kaarti kasutada, olles Tehingu sooritamisel
võrdsustatud kliendi allkirjaga.
1.5. Surugaas on surumaagaas (CNG) ja/või surubiometaan (CBM).
1.6. Tankla on Müüja poolt opereeritav Surugaasi tankla.

2. Kaart ja PIN-kood
2.1. Kaart ja selle kasutamist võimaldav PIN-kood väljastatakse pärast Lepingu allkirjastamist. Kaart ja PIN-kood
väljastatakse Müüja klienditeeninduse vahendusel vahetult Kliendile või posti teel kahe erineva saadetisena.
2.2. Kaart ja PIN-kood loetakse Kliendi poolt vastuvõetuks, kui ta on andnud selle kohta allkirja, kui Kaart või PINkood on postiasutuse poolt üle antud Kliendi nimetatud postiaadressil või kui Klient on asunud Kaarti kasutama.
2.3. Klient on kohustatud hoidma Kaarti hoolikalt ja vältima selle sattumist kolmandate isikute valdusesse.
2.4. Klient on kohustatud hoidma PIN-koodi saladuses ja vältima selle sattumist kolmandate isikute valdusesse.
2.5. Kaardi ja/või PIN-koodi vargusest, kaotamisest või muul viisil kolmandate isikute valdusesse sattumisest on
Klient kohustatud viivitamatult Müüjale teatama.
2.6. Müüja sulgeb Kaardi ajutiselt, kui PIN-kood sisestatakse valesti vähemalt kolmel korral. Kaardi avamiseks on
Klient kohustatud pöörduma Müüja poole.
2.7. Müüjal on õigus Kaart sulgeda, kui Klient ei ole täitnud maksekohustust tähtaegselt. Kaardi avamiseks on Klient
kohustatud pöörduma Müüja poole. Müüja otsustab Kaardi avamise või avamata jätmise. Müüjal on õigus Kaardi
avamine siduda lisatingimustega, sealhulgas nõuda võlgnevuse tasumist või ettemaksu.
2.8. Müüja ei vastuta Kaardi sulgemisest tekkida võivate kahjude eest.

3. Arveldused ja maksekohustus
3.1. Kliendil on kohustus tasuda kõigi Kaardiga sooritatud Tehingute eest vastavalt tanklas avaldatud Surugaasi
hinnakirjale. Surugaasi hind tanklas sisaldab kõiki asjakohaseid makse.
3.2. Kliendile kohaldatud soodustust arvestatakse tanklas avaldatud Surugaasi hinnast ja see sisaldab kõiki
asjakohaseid makse.

3.3. Arvestuskuus Kaardiga sooritatud Tehingute kohta väljastab Müüja arvestuskuule järgneva kuu alguses. Klient
tasub Tehingute eest ülekandega arvel näidatud pangakontole. Arve maksetähtaeg on 15 kalendripäeva arve
väljastamise kuupäevast.
3.4. Tasumisega viivitamisel maksab Klient Müüjale tähtaegselt tasumata summalt viivist 1 % iga viivitatud
kalendripäeva eest.
3.5. Klient on kohustatud kontrollima arvel toodud info õigsust. Kliendi poolt Tehingu vaidlustamise ja
pretensioonide esitamise tähtajaks on 2 kuud arvates Tehingu tegemisest või hetkest kui Klient sai või pidi teada
saama oma õiguste rikkumisest.

4. Vastutus
4.1. Lepingu pool on kohustatud hüvitama teisele poolele Tankla või Kaardi mittenõuetekohase kasutamisega seotud
tõendatud kahju.
4.2. Lepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmise või mittekohase täitmise korral on nii Klient kui Müüja
õigustatud kasutama kõiki Lepingus ja õigusaktides sätestatud õiguskaitsevahendeid.
4.3. Klient kohustub Müüjale tasuma kõik oma kohustuste mittetäitmisega, sealhulgas võla sissenõudmisega seotud
kulud. Müüjal on õigus loovutada Lepingust tulenevaid ja sellega seotud õigusi ning kohustusi kolmandatele
isikutele.
4.4. Klient annab Müüjale õiguse edastada Lepingu täitmisega seotud teavet krediidiinfot haldavatele kolmandatele
isikutele ja samuti isikutele, kes osutavad võlgade sissenõudmise teenust.
4.5. Vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte
läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus tarbijavaidluste komisjonis või Harju Maakohtus.
4.6. Klient ja Müüja on kokku leppinud, et kuni arve täieliku tasumiseni jääb Surugaasi omand Müüjale.

5. Lepingu kehtivus ja muutmine
5.1. Leping jõustub selle mõlemapoolsel allkirjastamisel ja on sõlmitud tähtajatult.
5.2. Kliendil on õigus Leping igal ajal põhjust avaldamata üles öelda, teatades sellest Müüjale kirjalikult vähemalt
10 kalendripäeva ette.
5.3. Müüjal on õigus Leping üles öelda kui Klient on Lepingut oluliselt rikkunud. Lepingu oluliseks rikkumiseks
loetakse muuhulgas arve mittetähtaegset tasumist vähemalt kahel korral kalendriaasta jooksul, arve või ettemaksu
tasumata jätmist hoolimata üldtingimuste punktis 2.7 nimetatud lisatingimuse esitamisest ja Müüja teavitamata
jätmist Müüjale tekitatud varalisest kahjust. Lepingu ülesütlemiseks Müüja poolt loetakse kirjaliku
ülesütlemisavalduse esitamist või Kaardi sulgemist ja selle avamisest keeldumist.
5.4. Müüjal on õigus õigusaktide või turuolukorra muutumisel, Lepingut ühepoolselt muuta, teatades muudatusest
Kliendile vähemalt 1 (üks) kuu ette. Kui Klient ei ole selle tähtaja jooksul Lepingut üles öelnud, loetakse, et Klient
on muudatusega nõustunud.
5.5. Juhul, kui Lepingus fikseeritud Kliendi andmed muutuvad, on ta kohustatud sellest Müüjat kirjalikult teavitama
14 kalendripäeva jooksul muutumisest arvates.
5.6. Lepingu lõppemine ei mõjuta enne Lepingu lõppemist tekkinud nõuete sissenõutavaks muutumist ega
rahuldamist.

6. Lõppsätted
6.1. Müüjal on ühepoolselt õigus muuta oma kontaktandmeid. Kontaktandmed loetakse muudetuks, kui muudetud
andmed on avaldatud Müüja veebilehel.
6.2. Kirjaliku vormiga loetakse võrdseks elektroonilises vormis sõlmitud kokkulepped ja edastatud teated tingimusel,
et need on vastavate isikute poolt elektrooniliselt (st digitaalallkirjaga) allkirjastatud.
6.3. Lepingule kohaldatakse Eesti õigust.

