võib Tellija lepingust taganeda, kui mingi tellimuse puhul muutub tarne ühe osa
teostamine võimatuks ja kui Tellijal on õigustatud huvi loobuda osalise tarne
vastuvõtmisest. Kui tegemist ei ole sellise juhtumiga, on Tellija kohustatud tasuma
osalise tarnega seonduva lepingulise summa. Sama kehtib ka KAESERI poolse
subjektiivse suutmatuse korral täita lepingut. Kui lepingu täitmise suutmatus tekib
kauba vastuvõtmisega viivitamise käigus või kui Tellija vastutab viivituse põhjuseks
olevate asjaolude eest, jääb kehtima tema tasu maksmise kohustus.
7. Kui Tellija keeldub õigustamatult lepingueseme, tarne või kauba vastuvõtmisest,
võib KAESER kehtestada talle kauba vastuvõtmiseks mõistliku tähtaja. Kui Tellija ei
ole talle antud tähtaja jooksul lepingueset vastu võtnud, on KAESER’il õigus, ilma et
see piiraks tema õigust lepingu täitmisele, lepingust taganeda või nõuda kahjutasu
seoses lepingu mittetäitmisega. Sellisel juhul võib KAESER igal juhul, ka ilma
tegelikult tekkinud kahju tõestamata ja ilma et see piiraks tema õigust esitada nõuet
suurema tegeliku kahju hüvitamise kohta, nõuda vastuvõtmata jäetud standardkauba
korral kahju hüvitamist 25 % ulatuses tellimuse netoväärtusest ja 100 % ulatuses, kui
tegemist on muul viisil mittekasutatavate eritellimustega. Tellijale jääb võimalus
esitada arvutused KAESER´ile tekitatud väiksema kahju kohta ja neid ka tõestada.
(V) Riski üleminek, kauba vastuvõtmine
1. Risk läheb üle Tellijale, kui tarnitav kaup on tehasest/laost välja saadetud, ja seda
ka juhul, kui tegemist on osalise tarnega või kui KAESER on võtnud endale veel
teisigi kohustusi nagu nt saatekulude tasumine või lepingueseme kohale toimetamine
ja paigaldamine. Kui ette on nähtud ka kauba vastuvõtmine, on see riski ülemineku
seisukohalt määrava tähtsusega. Kauba vastuvõtmine peab leidma aset viivitamatult
vastuvõtmise tähtajal või siis ka KAESER´i poolt edastatud kauba
vastuvõtuvalmidusest teavitava teate saamisel. Tellijal ei ole õigust keelduda kauba
vastuvõtmisest selle ebaolulise puuduse tõttu. KAESER kindlustab saadetise Tellija
kulul transpordikahjustuste eest ning Tellija soovil ja tema kulul ka muude
kindlustatavate riskide vastu.
2. Kauba ärasaatmise ja/või vastuvõtmise viibimisel või selle ärajäämisel
KAESER´ist sõltumatute asjaolude tõttu läheb kaubaga kaasnev risk üle Tellijale
päeval, mil väljastatakse teade kauba ärasaatmise ja või vastuvõtuvalmiduse kohta.
KAESER kohustub sõlmima tellija kulul viimase poolt nõutavad kindlustused.
3. Osalised tarned on lubatud, kui need on Tellijale sobivad (talle vastuvõetavad).
(VI) Garantii
1. KAESER pakub kauba puuduste ilmnemise korral kõigepealt omal valikul kas
kauba remontimist (parandamist) või selle asendustarnet. Asendatud osad jäävad
KAESER´i omandusse.
2. Kõigi KAESER’i poolt vajalikuks peetavate paranduste ja asendustarnete
teostamiseks peab Tellija pärast vastavat KAESER´iga kooskõlastamist andma
viimasele vajaliku aja ja võimaluse. Üksnes kiireloomulist tegutsemist vajavatel
juhtudel, nagu näiteks tootmise turvalisuse ohtu sattumisel ja/või ülemäärase kahju
tekkimise vältimiseks, kusjuures KAESER´it tuleb sellise olukorra tekkimisest
koheselt teavitada, on Tellijal õigus tekkinud defekt ise kõrvaldada või lasta seda teha
kolmandal isikul ja nõuda KAESER´ilt vajalike kulutuste hüvitamist. Tellija poolt
regressi korras nõude esitamisel KAESER´i vastu, pärast seda, kui tema klient on
defektidest tingituna esitanud nõude tema enese vastu, kehtib õiguste rakendamisel
BGB § 445a.
3. Kauba defektide parandamiseks ja/või asendustarneteks vajalikest kuludest,
niivõrd kuivõrd vastav nõue on õigustatud, kannab KAESER asendusobjekti ja/või
defektse detaili asenduskomponendi ning selle paigaldamise ja demonteerimise ning
ka transpordi ja jäätmekäitlusega seonduvad kulud. Asendusdetaili paigaldamis- ja
demonteerimiskuludega seotud nõude esitamine BGB § 439 lõige 3 lause 1 järgi
KAESER´i vastu on välistatud, kui Tellija, olles defektist teadlik, on paigaldanud
defektse komponendi ise või on lasknud seda teha kolmandatel isikutel. Sama kehtib
ka juhul, kui vea (defekti) olemasolu on objekti paigaldamise eel või selle ajal jäänud
Tellijale hooletuse tõttu märkamatuks. Sellisel juhul omab Tellija õigust nõuete
esitamiseks vaid juhul, kui KAESER on puuduse olemasolu pahatahtlikult maha
salanud või kui ta on võtnud endale garantiivastutuse defektse eseme
kvaliteediomaduste eest. KAESER´il on igal juhul olemas valikuvõimalus, kas
teostada demontaaž ja paigaldus koos jäätmekäitlusega ise või hüvitada selle
asemel vastavalt mõistlikud kulutused, niivõrd kuivõrd Tellija ei saa tõestada oma
prioriteetset õigustatud huvi paigalduse- ja demontaažitööde teostamise vastu kas
ise või nende tellimiseks tema nimetatud ettevõtja poolt. Hinnangu andmisel sellele,
kas kulutused – eriti transpordiga seotud kulud – on mõistlikud, tuleb võtta arvesse
lepinguliselt kokku lepitud ja ka teenuse osutamise eeldatavat kohta. Kui Tellija viib
KAESERi tarnitud kauba ettenägematu paigaldamise läbi kaugel asuvas kohas, on
KAESER kohustatud hüvitama vastavalt vaid need kulud, mis oleksid tekkinud juhul,
kui paigaldus oleks leidnud aset lepinguliselt kokku lepitud töö teostamise kohas
ja/või eeldatavas paigalduskohas.
4. Tellijal on seaduslike eeskirjade raames õigus lepingust taganemiseks, kui
KAESER – võttes arvesse seadusega sätestatud eriolukordi – ei pea tulemuslikult
kinni talle defekti kõrvaldamiseks või defektist tingitud asendustarne jaoks antud
mõistlikust tähtajast. Kui tegemist on ebaolulise defektiga, on Tellijal üksnes õigus
nõuda lepinguhinna alandamist.
5. KAESER ei võta endale vastutust järgmistel juhtudel:
a)
Kauba sobimatu ja väär kasutamine, väär/vigane paigaldamine ja/või
kasutusele võtmine Tellija enda või kolmandate isikute poolt, loomulik
kulumine, vigane või hooletu tehniline hooldus, ettekirjutustele mittevastav
tehnohooldus, mittesobivad tootmisvahendid, puuduliku kvaliteediga
ehitustööd, ebasobiv ehituspind, keemilised, elektrokeemilised või
elektrilised mõjutegurid, kui need ei ole seotud KAESER´i süüga.
b)
Mootori kaitse- või turvalüliti mittekasutamine.
c)
Lepingueseme ebaprofessionaalne parandamine Tellija enda või tema
tellitud kolmanda isiku poolt. Tellija õigused garantiihagi esitamiseks jäävad
siiski kehtima, kui ta tõestab, et ülalnimetatud asjaolud ei ole tekkinud kahju
seisukohalt põhjusliku iseloomuga.
6. Garantiinõuete esitamise eelduseks on lisaks eeltoodule, et Tellija on täitnud tema
jaoks kohustuslikud ja saksa äriseadustiku HGB § 377 sätetest tulenevad asja
uurimise ja reklamatsiooni esitamisega seotud kohustused.
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(I) Kehtivusala ja kirjaliku vormi nõue
1. Alljärgnevad ettevõtte KAESER Kompressorit Oy Eesti filiaal tarne- ja
täitmistingimused kehtivad KAESER´i poolt ettevõtetele BGB § 14 mõttes, avalikõiguslikele juriidilistele isikutele või avalik-õiguslikele erifondidele osutatavate kõigi
tarnete ja tehtavate tööde kohta. Kõik – ka tulevased - KAESER’i ja Tellija vahelised
õigussuhted lähtuvad KAESERI müügitingimustest selle vastavalt kehtivas
redaktsioonis. Käesolevatest tingimustest kõrvalekalduvad Tellija äritingimused ei
muutu lepingu sisuks ka mitte tellimuse vastuvõtmisel.
2. Sõlmitud individuaalsed kokkulepped on ülimuslikud. Kui ei ole sõlmitud mingeid
eriregulatsioone, täiendavad neid käesolevad tarne- ja täitmistingimused.
3. Kliendi selgitused ja teated KAESER´le, nt tähtaegade määramise, puudustele
viitamise, lepingust taganemise või hinnaalanduse tegemise kohta kehtivad üksnes
nende kirjalikus vormis esitamisel.
(II) Pakkumine, pakkumisdokumendid ja tellimuse kinnitamine
1. Pakkumised ei ole siduvad, kui nad ei ole seotud tähtajaga.
2. Pakkumise juurde kuuluvate dokumentide nagu piltide, kirjelduste ja jooniste,
mõõdu- ja kaalunäitajate puhul on tegemist üksnes ligikaudsete määrangutega, kuni
neid ei ole sõnaselgelt sätestatud siduvatena.
3. KAESER jätab endale omandi- ja autoriõigused kulueelarvete, jooniste, näidiste
ja muude materiaalset ning intellektuaalset laadi – ka elektroonilises vormis –
dokumentide osas; nende andmine kolmandate isikute käsutusse on ilma KAESER´i
nõusolekuta keelatud ja nad tuleb vastava nõudmise korral viivitamatut tagastada.
KAESER võtab endale kohustuse, et annab Tellija poolt konfidentsiaalsena
tähistatud informatsiooni ja dokumente edasi kolmandate isikute käsutusse üksnes
Tellija nõusoleku olemasolul.
4. Leping sõlmitakse – erikokkuleppe puudumise korral – tellimuse KAESER´i poolse
kirjaliku kinnitamisega. Vastava vajaduse korral loetakse selline lepingu kinnitamine
lepingu sisulises mõttes määravaks koos KAESER’iga kokku lepitava
tootekirjeldusega.
(III) Hinnad ja maksetingimused
1. Hinnad kehtivad alates tehasest (Incoterms®2010) ja ei sisalda pakendit,
transporti, postikulu ja väärtuskindlustust. Hindadele lisandub käibemaks vastavalt
kehtivas seaduslikus määras.
2. Alalise ärisuhte ja lepinguga kooskõlas oleva tellija poolse maksekäitumise korral
saab Tellija KAESERI arvete 3 päeva jooksul tasumise korral 2 % hinnasoodustust
ning arve tasumisel 14 päeva jooksul kuulub maksmisele arvel ära toodud
netosumma. Tellijatele, kellega pole senini mingit ärisuhet olnud, võib KAESER
esitada enne kauba väljasaatmist nõude kogu tehingu suuruse ettemaksu tasumise
kohta. Vastavalt erikokkuleppele KAESER´il õigus nõuda kliendilt tasumist viisil, et
1/3 arve summast tasutakse pärast tellimuse kinnitamist, 1/3 pärast teate saamist
kauba väljasaatmisvalmiduse kohta ja 1/3 summast 10 päeva jooksul pärast arve
väljastamist. Tellijate puhul, kes on juba rikkunud kokkulepitud tarnetingimusi, jätab
KAESER endale õiguse tagatisena ettemaksu tasumist juba enne teenuse osutamist
/kauba tarnimist.
3. Tšekke ja veksleid võetakse vastu üksnes tingimusliku makse korras. Vekslid
peavad olema krediidiasutustes kaubeldavad. Diskonteerimis- ja inkassatsioonikulud
kannab tellija ning need kuuluvad tasumisele koheselt arve esitamisel ilma
mahaarvamisteta.
4. Tellija omab maksete kinnipidamise või vastunõuete esitamise õigust vaid juhul,
kui tema vastunõuded on vaieldamatud või kui nad on jõudnud otsuse tegemise
staadiumisse.
5. KAESER omab seadusest tulenevate sätete kohaselt õigust loobuda teenuse
osutamisest /kauba tarnimisest ja teatud tingimustel taganeda lepingust, kui pärast
selle sõlmimist ilmneb, et ostuhinna kättesaamise õigus on ostja puuduliku
maksusuutlikkuse tõttu ohtu seatud. Mitteaktsepteeritavate (vastuvõtamatute)
asjaolude ilmnemisel võib KAESER anda teada oma kohesest lepingust
taganemisest. Puutumata jäävad siiski sätted tähtaja kindlaksmääramise
mittevajalikkuse kohta.
(IV) Tarne tähtaeg ja tarnega viivitamine / kauba või teenuse vastuvõtmisest
keeldumine
1. Tarne tähtaeg algab tellimuse kinnitamise kuupäevaga, kuid siiski mitte enne kõigi
vajalike tehniliste küsimuste ja dokumentide osas kokkuleppimist ja küsimuste
lahendamist. Tarneajast kinnipidamine KAESER´i poolt eeldab, et Tellija on täitnud
kõik oma kohustused nagu nt dokumentide ja lubade esitamine ning ettemakse
vabaksandmine või selle sooritamine. Kui need tingimused ei ole täidetud, pikeneb
tarne tähtaeg viibimise vastava aja võrra. See ei kehti, kui viivitus on tekkinud
KAESER´i süü tõttu.
2. Tarne tähtajast kinnipidamine on seotud meie ettevõtte õige ja õigeaegse
varustamise tingimusega. Eeldatavatest viivitustest annab KAESER teada esimesel
võimalusel.
3. Tarne tähtaeg on täidetud, kui tarnitav kaup on enne selle tähtaja lõppemist
lahkunud KAESER´i tehasest või kui on antud teada selle väljasaatmise valmidusest.
Niivõrd kuivõrd on vajalik ka kauba vastuvõtmine, on – välja arvatud kauba
vastuvõtmisest õigustatud loobumise korral – määravaks kauba vastuvõtmise
tähtaeg, või ka teade kauba vastuvõtmisvalmiduse kohta.
4. Kui tarnitava kauba ärasaatmine ja/või vastuvõtmine viibib tellijast tingitud põhjustel,
väljastatakse talle arve viivitusest tingituna tekkinud kulude, eriti kauba
ladustamiskulude kohta, kusjuures kuluarvestus algas ühe kuu möödumisel pärast
kauba ärasaatmise /vastuvõtuvalmiduse teate saatmist. Kauba ladustamise korral
KAESER´i tehases/laos võib KAESER arvestada selle eest tasu, mis on 0,5 % arve
summast alanud kuu kohta, maksimaalselt siiski 10 % vastuvõtmata kauba
lepingulisest väärtusest. Tellijal on õigus viidata KAESER’i poolsetele tegelikele
madalamatele ladustamiskuludele ja vajadusel neid ka tõestada. Pärast mõistliku
tähtaja tulemusteta möödumist on KAESER’il õigus käsutada kaupa muud moodi ja
tarnida see Tellijale vastavalt pikenenud tähtajaga. Tellija maksukrediidi arvesse
võttes jääb KAESER’ile õigus edasiste nõuete esitamiseks ja eriti jäävad talle Saksa
tsiviilseadustikust (BGB) §§ 293 jj. tulenevad õigused (304). Sama kehtib Tellija
õiguste kohta BGB §§ 280 jj. kohaselt ning täitmisnõude kohta.
5. Tarnetähtajast kinnipidamine eeldab Tellija poolsete lepinguliste kohustuste
täitmist.
6. Tellija võib lepingust ilma mingit tähtaega seadmata taganeda, kui kogu täitmine
muutub KAESER´i jaoks enne riskide üleminekut lõplikult võimatuks. Lisaks sellele

7. Kui Tellija valib pärast defekti ebaõnnestunud kõrvaldamist õiguslike ja/või
materiaalvigade tõttu lepingust taganemise võimaluse, ei ole tal õigust esitada
defektist enesest tingitud kahjuhüvitusnõuet. Kui Tellija teeb pärast defekti
kõrvaldamise ebaõnnestumist valiku kahjuhüvituse kasuks, jääb kaup talle, kui see on
talle vastuvõetav. Kahjuhüvitise suurus piirdub sellisel juhul kauba hinna ja defektse
eseme väärtuse vahega. Nimetatud säte ei kehti juhul, kui lepingu rikkumine on
tingitud KAESER´i pahatahtlikkusest.
8. Kauba kvaliteedi all mõistetakse põhimõtteliselt üksnes lepingu aluseks olevat
tootja poolset konkreetset kauba kirjeldust. Tootja või kolmandate isikute poolsed
avalikud väljaütlemised, kauba kiitmised või reklaam ei ole vaadeldav kauba
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6. Lepingu rikkumise korral Tellija poolt, eriti makseviivituse korral on KAESER´il
õigus nõuda pärast vastava hoiatuse tegemist kauba tagasivõtmist ja Tellija on
kohustatud selle kauba üle andma.
7. Omanditingimusega seotud nõude esitame nagu ka tarneeseme pantimine
KAESER´i poolt ei tähenda lepingust taganemist, kui rakendamist ei leia
tarbijakrediidilepingu (§§ 491 - 498 BGB) sätted.
8. KAESER võtab endale kohustuse anda talle kuuluvad tagatised Tellija nõudmisel
vabaks, kui tagatise realiseeritav väärtus ületab tagavaid nõudeid enam kui 20 %
võrra. Otsuse vabaks antavate tagatiste valimisel teeb KAESER.
(X) Tööstusliku või intellektuaalse omandi kaitse õigused, autoriõigused,
konfidentsiaalsuse põhimõte
1. Kõik patentide, kasulike mudelite ja disainilahenduste, brändide, sisustuste ja
muude kaitsmisõigustega seotud õigused nagu ka lepingueseme autoriõigused ning
tööd jäävad õiguste omanikele. See kehtib eriti ka toote nimetuste, tarkvara ja nimening tähistusõiguste kohta.
2. Lepingupooled võtavad endale kohustuse käsitleda kõiki neile nende ärisuhte ajal
teatavaks saanud ja ärialaseid ning tehnilisi üksikasju, mis ei ole vaadeldavad üldiselt
teadaolevatena, konfidentsiaalse informatsioonina.
3. Kõik KAESER´i poolt või tema jaoks tarnitavad, kasutatavad või kasutusele
antavad joonised, töövahendid (instrumendid), tarkvara, vormid, seadmed, mudelid,
šabloonid, näidised ja muud esemed on ja jäävad KAESER´i omandiks. Nimetatud
objekte ei tohi anda kolmandatele isikutele või teha neid neile muul viisil
kättesaadavaks. Kui eelnimetatud esemeid (objekte) valmistatakse KAESER´i jaoks,
muutuvad nad juba valmistamise ja/või tootmise käigus KAESER´i omandiks. Selliste
esemete /objektide paljundamine on lubatud üksnes tööstuslike nõuete ja
patendiõiguslike, tähistusõiguslike, autoriõiguslike ja konkurentsiõiguslike sätete
raames.
4. Samad kohustused peavad laienema vastavalt ka Tellija lepingupartneritele.
5. Tellija võib viidata oma ärialasele suhtele KAESER´iga üksnes viimase poolt antud
eelneva kirjaliku nõusoleku korral.
(XI) Vastuolu kolmandate isikute õigustega
1. Kui kolmandad isikud peaksid esitama Tellija vastu nõuded tööstusliku või
intellektuaalse omandi kaitse õiguste, sealhulgas autoriõiguste otsese rikkumise tõttu
seoses KAESER´i poolsete tarnete ja/või teostatud töödega, vabastab KAESER
Tellija vastutusest tema vastu suunatud põhjendatud või suhteliselt (võrdlemisi)
tuvastatud kahjuhüvitusnõuetest nagu ka kohtu- ja advokaadikulude tasumisest;
seda siiski vaid järgmiste eelduste olemasolu korral:
a) Tellija informeerib KAESER´it viivitamatult kolmandate isiku esitatud nõuetest või
hoiatustest, tehes seda ilma, et ta oleks eelnevalt võtnud tarvitusele mingeid samme
enda kaitsmiseks ja/või ilma, et ta oleks kaasanud advokaati. Siia ei kuulu kohese
iseloomuga meetmed, mis nõuavad kohest tarvitusele võtmist veel enne KAESER´i
teavitamist.
b) Üksnes KAESER omab õigust algatada kaitseabinõude tarvitusele võtmist ja
kaasata advokaate kaitsemeetmete läbiviimisele ja/või anda selgitusi ja/või viia läbi
muid läbirääkimisi. KAESER´i poolse vastava soovi korral teeb Tellija KAESER´i kulul
ettevõtte esindamise ülesandeks advokaadile.
c) Tellija informeerib KAESER´it viivitamatult ja jooksvalt asjade käigust ning esitab
talle eriti kogu vajaliku informatsiooni ja nõutavad dokumendid.
(XII) Andmekaitse
KAESER kogub, töötleb ja kasutab Tellija isikuandmeid üksnes kinni pidades
vastavatest andmekaitsesätetest. Vastavalt sellele kasutatakse Tellija isikuandmeid
ainult seadusest tuleneva vastava loa või vastava nõusoleku olemasolu korral.
(XIII) Täitmiskoht ja kohtualluvus
Lepingu ja ärisuhetest tulenevate kõigi nõudmiste, eriti Tellijale suunatud tarnetest
tulenevate nõuete täitmiskoht ja pädeva kohtu asukoht on Tallinn, Harjumaa, seda
ka juhul, kui müügitehingud või tarned teostatakse mõnest filiaalist lähtuvalt. Pädeva
kohtu nimetatud asukoht kehtib ka vaidluste korral, mis puudutavad lepingulise suhte
tekkimist ja kehtivust. KAESER´il on lisaks sellele õigus esitada hagi Tellija
asukohajärgsele pädevale või igale muule seadusest tulenevalt pädevale kohtule.
Kehtib eranditult Eesti Vabariigi õigus, välistades ÜRO konventsiooni kaupade
rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta (CISG).
(XIV) Kehtivusklausel
1. Kui käesolevate lepingutingimuste üks või mitu tingimust (klauslit) peaks osutuma
või muutuma kehtetuks, jääb muude tingimuste õiguslik kehtivus sellest puutumata.
2. Kehtetuks osutunud või muutunud tingimused asendatakse seaduslike sätetega.
Sama kehtib ka tahtmatu regulatsioonitühiku (reguleerimata küsimuse) puhul.

lepingulise kvaliteedi kirjeldusena.
9. Kui Tellija saab vigase paigaldusjuhendi, on KAESER kohustatud vaid ilma
vigadeta paigaldusjuhendi edastamiseks Tellijale ja ka seda vaid juhul, kui
paigaldusjuhendis olev viga on vastuolud eeskirjadele vastava paigaldusega.
Paigaldusprobleemide korral, mis on põhjustatud vigasest paigaldusjuhendist, on
Tellija kohustatud võtma telefoni või e-posti teel KAESER´iga ühendust, kes annab
tavapärastel ja teadaolevatel töö- ja teeninduskellaaegadel vastavalt vajalikku nõu.
10. KAESER ei anna Tellijale põhimõtteliselt garantiid selle õiguslikus mõistes. See
ei puuduta kolmandate tootjate poolt antavaid võimalikke garantiisid.
11. Mis puudutab kauba müüdavust (kaubeldavust) ja selle tegelikku ja õiguslikku
käideldavust, siis vastutab KAESER tarnete kasutamise ja tööde eest Eesti Vabariigi
territooriumil, välja arvatud juhul, kui KAESER´i tarned ja tööd on lepingupõhiselt
mõeldud teostamiseks teises riigis või teise riigi jaoks. Selles mõttes kannab üksnes
Tellija hoolt selle eest, et kauba sihtotstarbelise edasi tarnimise või selle kasutamise
korral väljaspool Eesti Vabariiki täidetakse nendes riikides kehtivaid
sisseveoeeskirju, embargoreegleid, lubade väljastamise sätteid ja kõiki kauba
tarnimisel ja kasutuselevõtmisel kehtivaid regulatsioone. Sama kehtib ka vastavale
riigile tüüpiliste käitamistingimuste kohta (nagu näiteks vooluvõrgu toitepinge ja
sagedus, turvaeeskirjadest kinnipidamine jne).
12. Kasutatud objektide korral on KAESER´i vastutus defektide eest, välja arvatud
numbri VII 2 alla nimetatud juhtumite puhul, välistatud.
13. Garantiitähtaeg – välja arvatud tootevastutusseaduse kohased nõuded, mille
puhul kehtivad seadusest tulenevad regulatsioonid – on üks (1) aasta alates kauba
tarnimisest /selle vastuvõtmisest või töö teostamisest. Ehitise vigade korral või mõne
eseme defektide puhul, mida on vastavalt selle tavapärasele kasutusviisile
kasutatud ehitise püstitamisel ja mis on tinginud selle defektsuse, on garantii
tähtajaks 2,5 aastat. Kauba /ehitise Tellija poolse vastuvõtmisega viivitamise korral
hakkab garantiitähtaeg jooksma ajamomendil, mil KAESER tegi Tellijale pakkumise
kauba /ehitise vastuvõtmiseks (teatas selle vastuvõtuvalmidusest). Asendustarne
korral hakkab garantiitähtaeg jooksma siiski üksnes selle asendustarne enda ja mitte
muude vigadeta tarnitud komponentide osas.
14. Puudustest tulenevate garantiinõuete puhul, mida Tellija esitab KAESER´i vastu
regressi korras BGB § 445a järgi, kehtib piiranguteta BGB § 445b sätetest tulenev
aegumisregulatsioon.
15. KAESER omab õigust tarnida Tellijale originaalsete tagavaraosade asemel ka
kvaliteedi mõttes samaväärseid tagavaraosi (asendusdetaile), kui originaaldetailid ei
ole enam tarnimiseks kättesaadavad. See kehtib eriti lepinguesemete tootmise
lõpetamise korral.
(VII) Vastutus
1. KAESER vastutab, ükskõik millisest õiguslikust põhjusest tulenevalt, üksnes
tahtluse ja jämeda hoolimatuse korral.
Lihtsa hoolimatuse puhul vastutab KAESER üksnes
a) elu ohtu seadmise, inimese füüsilise keha või tervise kahjustamisega seotud
kahjude eest,
b) olulise lepingulise kohustuse rikkumisest tingitud kahjude eest, mis on piiratud
ettenähtavalt ja tüüpiliselt tekkiva kahju hüvitamisega. Olulisteks lepingulisteks
kohustusteks loetakse kohutusi, mille täitmine on vajalik, et lepingu eeskirjade
kohane elluviimine saaks üleüldse võimalikuks, ja millistest kinnipidamist Tellija
reeglipäraselt eeldab ja võib eeldada.
2. Eelnimetatud kaubanduspiirangud ei kehti, kui KAESER on mingi tehase poolse
defekti olemasolu pahatahtlikult maha vaikinud või kui ta on andnud garantii kauba
kvaliteediomaduste kohta. Samuti jääb puutumata KAESER´I vastutus
tootevastutusseaduse järgi.
(VIII) Aegumine
Kui aegumine defektidest tulenevate nõuete tõttu ei ole juba sätestatud punkti VI. 13
all, kehtivad aegumise osas BGB §§ 195 jj. ära toodud sätted ja/või eriseadustest
tulenevad vastavad aegumissätted.
(IX) Omanditingimus
1. Kõik kaubad ja tarned on seotud kehtiva omanditingimusega. Tarnitud kaup jääb
kuni KAESER´i poolt Tellijale esitatud ja jooksvast ärisuhtest tulenevate
kaubahinna/lõivude ja kõigi muude nõuete täieliku tasumiseni KAESER´i omandisse.
2. Kauba töötlemise ja kasutamise (käitlemise) korral Tellija poolt on tegemist selle
töötlemise/käitlemisega KAESER´i kasuks, kes on BGB § 950 mõttes kauba omanik
ja omandab omandiõiguse ka vahe- või lõpptoote suhtes. Kauba töötlemise korral
teiste, Tellijale mitte kuuluvate kaupadega omandab KAESER kaasomandiõiguse
uue eseme suhtes ja seda vastavalt tema poolt tarnitud kauba väärtuse ja võõra
kauba väärtuse suhtele selle töötlemise ajamomendil.
3. Tellija omab sõlmitud kokkuleppe raames tagasivõetavat õigust tarnitud kauba
edasimüümiseks ja selle kasutuse all-litsentsi väljastamiseks igal ajal oma
nõuetekohase äritegevuse raames. Tellija loovutab kindluse mõttes juba praegu
KAESER´ile kõik kauba oma klientidele edasimüümise ja ärisuhetega seotud nõuded
koos täiendavate (kõrval-)õigustega vastavalt tarnitud kauba väärtuse ulatuses.
KAESER omab õigust (volitust) informeerida igal ajal Tellija kliente nimetatud nõuete
loovutamisest. Tellija on kohustatud teavitama vastava nõudmise esitamise korral
KAESER´it oma klientide nimedest ja aadressidest.
4. Tellija on kohustatud kindlustama tarnitud eseme varguse, purunemise, tule-, veeja muude kindlustatavate kahjude vastu ajaks, kuni KAESER on tarnitud eseme
tingimuslik omanik ja esitama KAESER´ile vastava nõudmise korral ka kindlustuse
sõlmimist kinnitava tõendi.
5. Tellijal ei ole õigust tarnitud eset ei pantida ega kanda selle omandiõigust tagatise
korras üle kellelegi teisele. Tarneesese pantimiste ja arestimiste või kolmandate
isikute poolt antud muude korralduste puhul on tellija kohustatud KAESER´it sellest
viivitamatult teavitama. Kui KAESER’ile tekitatakse mitteteatamise või hilinenud
teavitamise tõttu mingit kahju (näiteks mingist õigusest ilmajäämine, kahjusaamine
õiguslikus mõttes), on Tellija kohustatud selle kahju hüvitama.
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