HM Stone Co OÜ ÜLDTINGIMUSED
(kuuluvad Müügilepingu ja Tellimuste juurde)
Kehtivad alates 01.01.2004
1. Üldsätted ja mõisted
1.1. Käesolevad tüüptingimused (edaspidi nimetatud Üldtingimused) määravad kindlaks põhilised paekivi- ja
dolomiittoodete müügitingimused HM Stone Co OÜ (edaspidi nimetatud Müüja) ja ostja vahel (edaspidi
nimetatud Ostja). Ostjat ja Müüjat nimetakse Üldtingimustes edaspidi Pool või koos Pooled.
1.2. Üldtingimused on Müüja ja Ostja vahel sõlmitava müügilepingu või tellimuse (edaspidi nimetatud
Leping) lahutamatuks lisaks.
1.3. Lepingus määratakse kindlaks Müüja poolt müüdav asi (edaspidi nimetatud Müügiese), samuti
Müügieseme kogus, hind, ettemaksu suurus, maksetähtaeg, üleandmise tingimused ja tähtaeg, Poolte
andmed jm tingimused, mida Pooled peavad oluliseks.
1.4. Üldtingimuste ja Lepingu vastuolu korral lähtutakse Lepinguga kokkulepitud tingimustest.
1.5. Leping jõustub Lepingus toodud ettemaksu laekumise momendist Müüja pangaarvele.
1.6. Pooltel on õigus Lepingust taganeda enne selle täitmist Lepingus ettenähtud juhtudel ja korras.
2. Müügihinna tasumine
2.1. Ostja tasub ettemaksuna 3 (kolme) kalendripäeva jooksul arvates Lepingu sõlmimisest Lepinguga
kokkulepitud summa
2.2. Ülejäänud osa Müügieseme hinnast tasub Ostja 3 (kolme) kalendripäeva jooksul pärast seda, kui Müüja
on Ostjale teatanud Müügieseme Ostjale üleandmiseks valmispanekust. Ostja kohustub tasuma
Müügieseme hinna täies ulatuses enne Müügieseme kättesaamist ja omandiõiguse üleminekut.
2.3. Lepingus ettenähtud maksed tasub Ostja Müüja pangaarvele.
2.4. Ostjal on õigus igal ajal enne Lepingu täitmist Lepingust taganeda, millest Ostja informeerib Müüjat
kirjaliku avaldusega. Juhul, kui Ostja taganeb ilma, et Müüja oleks omapoolseid kohustusi rikkunud, enne
Lepingu täitmist ja Müügieseme üleandmist Lepingust, jääb Ostja poolt tehtud ettemaks Müüjale.
3. Müügieseme üleandmine ja vastuvõtmine
3.1. Müügieseme üleandmise viis ja tähtaeg määratakse Lepinguga.
3.2. Juhul, kui Müüja on kohustatud Müügieseme Ostjale või tema poolt määratud asukohta toimetama,
kannab Ostja Müügieseme transpordikulud. Transpordikulude suurus määratakse Lepingus.
3.3. Omandiõigus Müügiesemele läheb üle Müüjalt Ostjale vahetult peale Müügieseme üleandmist.
Müügieseme üleandmine toimub peale Müügieseme müügihinna täielikku laekumist Müüjale.
3.4. Müügieseme üleandmisel kontrollib Ostja või tema poolt volitatud esindaja Müügieseme koguse ja selle,
et see on mehhaaniliselt terve. Kui Müügieseme vastuvõtmisel selguvad Müügieseme kahjustused, tuleb
sellest viivitamatult Müüjale teatada. Müügieseme saatmisel autoga tuleb koheselt vastava protokolliga
kirjalikult fikseerida kahju iseloom ja ulatus. Protokoll peab olema Müügieseme kohaletoimetaja poolt
allkirjastatud. Hilisemaid pretensioone Müügieseme koguse ja mehhaaniliste kahjustuste osas ei arvestata
ja need ei saa olla põhjuseks arve maksmisest keeldumiseks.
4. Garantii
4.1. Müügiesemel defekti ilmnemisel seisneb Müüja garantii Müügieseme defektse osa asendamises uuega
tasuta vastavalt Üldtingimustele. Kui Müügiese ei vasta olulisel määral Lepingus kokkulepitud tingimustele
kohustub Müüja garantiitähtaja jooksul tasuta Müügieseme asendama.
4.2. Müüja annab Müügiesemele garantii tähtajaga 1 (üks) aasta alates Müügieseme üleandmisest Ostjale.
4.3. Garantiitähtaja möödumisel või Üldtingimustes ettenähtud juhul Müüja garantiist tulenevad kohustused
lõpevad.
4.4. Garantii kehtib ainult juhul kui Ostja on järginud Üldtingimuste punktis 6 toodud Looduskivimaterjali
transpordi, ladustamise, paigaldus- ja hooldusjuhiseid.
4.5. Garantii ei kehti paekivi- ja dolomiittoodete looduslikust iseloomust tingitud iseärasustele. Looduslike
iseärasuste üldpõhimõtted on toodud Üldtingimuste punktis 5.
4.6. Lepingu sõlmimisel tuleb Ostjal ära näidata toodete kasutuskoht (sise- ja välistingimustes, põrand, sein
või muu otstarve). Kui Lepingus ei ole ära toodud kasutuskohta siis ei vastuta Müüja toodete vastupidavuse
ja ilmastikukindluse eest.
4.6. Defekti ilmnemisel esitab Ostja Müüjale viivitamatult reklamatsiooni. Reklamatsioon esitatakse kirjalikult
ning selles kirjeldatakse defekti iseloom ja ulatus.
4.7. Kõik reklamatsioonid tuleb esitada enne Müügieseme paigaldust. Reklamatsioone juba paigaldatud
Müügieseme osas ei arvestata.

5. Paekivi- ja dolomiittoodete looduslikud iseärasused
5.1. Paekivi- ja graniittoodete puhul ei ole toodete näidised mustri, täpse värvitooni, pooride, kivististe,
struktuuri ja tekstuuri osas Müügieseme partii osas siduvad. Üksikute näidistega ei ole võimalik edasi anda
paekivi- ja dolomiittoodete tegelikku muutlikkust eelpool nimetatud omaduste osas.
5.2. Paekivi- ja dolomiittoodetel võib pärast paigaldamist esineda värvimuutusi või „õitsemist“. Selle
vältimiseks soovitame paigaldamiseks kasutada ainult pestud liiva, puhast vett ja spetsiaalseid looduskivi
paigaldamiseks ettenähtud paigaldussegusid või spetsiaalset tsementi. Paekivitoodete paigaldamiseks ei
sobi portland-tsement. Tingimata tuleb jälgida, et aluspind oleks korralikult isoleeritud sissetungiva niiskuse
eest. Garantiid „õitsemise“ ja värvimuutuse vastu Müüja ei anna ja vastutust selle tekkimise eest Müüja enda
peale ei võta.
5.3. Müügieseme kvaliteet vastab RYL 2000-s looduskivimaterjalidele esitatud nõuetele.
6. Looduskivitoodete (paekivi- ja dolomiittoodete) transpordi, ladustamise, paigaldus- ja
hooldusjuhiseid
6.1. Looduskivi on õrn ja tundlik materjal mitmesuguste mõjurite osas. Looduskivitoodete pind on
kriimustatav temast kõvemate materjalide poolt, paekivist on kõvemad näiteks metallesemed, klaas, teised
kivimid ja kunstkivid.
6.2. Looduskivitoodete transpordil ja aluste tõstmisel tuleb olla väga hoolikas ja ettevaatlik. Materjal on
habras, väga tundlik löökide ja muude mehhaaniliste mõjutuste vastu. Eriti õrnad on plaatide servad ja
nurgad.
6.3.Looduskivitoote aluste tõstmisel kasutada ainult kahveltõstukit või spetsiaalset tõsteraami. Mitte tõsta
metall- ja kaprontroppidega, mis võivad põhjustada toodete purunemist.
6.4. Looduskivitooted tuleb ladustada katusealuses suhteliselt kuivas ruumis, vältida tuleb pakitud materjali
jäämist vihma või lume kätte. Looduskivitooted tuleb ladustada horisontaalsele siledale aluspinnale.
6.5. Vältida igasuguste vedelike (eriti õlid, happed, kohv, vein jne) sattumist toodete pinnale enne toodete
impregneerimist.
6.6. Looduskivitoodete ladustamisel jälgida, et toodete pinnale ei jäetaks oksüdeeruvast metallist esemeid
(raudnael, traat jne). Niiske toote pinnale ei tohi asetada ning seal hoida mingisuguseid esemeid, isegi mitte
kivitükke, paberilehti või münte, mis takistavad kivipinna ühtlast kuivamist ning jätta kuivamisest tingtud jälgi
kivipinnale.
6.7. Pakendist lahtivõetud toode on soovitav ladustada serviti, et vältida plaatide purunemist teiste plaatide
raskuse all.
6.8. Niiskete plaatide asetamisel teineteise vastu või peale jälgida, et plaadid saaksid ühtlaselt kuivada, et
vältida kuivamisest tingitud rantide ja muude jälgede moodustumist plaadi pinnale.
6.9. Looduskivitooteid ei tohi libistada teineteise pinnal, kuna see võib kriimustada kivipinda.
6.10. Soovitav on kasutada kiireltkivistuvaid kleepsegusid, mis on ette nähtud looduskivitoodete
paigaldamiseks ning millised ei põhjusta värvimuutusi.
6.11. Fassaadi või välisseina on looduskivitooted soovitav paigaldada õhuvahega (ventileeritava kattena).
Toodetega kokkupuutuvad metalldetailid peavad olema happekindlast roosetvabast metallist.
6.12. Paekiviplaati ei ole soovitav paigaldada nii, et osa plaadist jääb pinnasesse ning osa maapinnast
kõrgemale.
6.13. Looduskivitoodete pinda võib puhastada puhta veega või selleks spetsiaalselt ettenähtud vahenditega.
Puhastusvahendite valikul soovitame pöörduda puhastusfirmade poole, kellel on olemas konkreetne
kogemus looduskivimaterjali hooldamisel. Mingil juhul ei tohi kasutada happelisi ega leeliselisi
puhastusvahendeid ega tavalist liivapritsi.
6.14. Sisetingimustes olevad paekiviplaadid on soovitav impregneerida spetsiaalselt selleks ettenähtud
impregnaatoritega, et vähendada nende veeimavust ja seega ka määrdumist.
6.15. Välistingimustes olevad paekiviplaadid on soovitav impregneerida spetsiaalselt selleks ettenähtud
impregnaatoritega, et vähendada nende veeimavust ja seega ka määrdumist.
6.16. Paekivitoodete vuukimisel on soovitav kasutada looduskivitoodete vuukimiseks ettenähtud
vuukimissegusid, mis ei põhjusta toodete värvimuutusi.
6.17. Paigaldatud looduskivitooted soovitame kuni objekti lõppkoristuseni kinni katta, et vältida kivipinna
mehhaanilis kahjustusi. Enne kinnikatmist tuleb tootepind väga hoolikalt puhastada.
7. Poolte vastutus
7.1. Pooled vastutavad oma Lepingust tulenevate kohustuste rikkumise eest, kui rikkumine on põhjustatud
süüliselt.
8. Teadete edastamine
8.1. Üks Pool edastab Lepinguga seotud teated teise Poole Lepingus märgitud aadressil. Aadressi
muutusest on Pool kohustatud koheselt informeerima teist Lepingupoolt.
8.2. Teadete edastamine toimub telefoni või e-posti teel, va juhtudel, kui Lepingus on ette nähtud teate
kirjalik vorm. Kirjalikud teated saadetakse teisele Poolele posti teel tähitud kirjaga või antakse teisele
Poolele üle allkirja vastu. Kirjalik teade loetakse teisele Poolele üle antuks, kui postitamisest on möödunud 3
(kolm) kalendripäeva.

8.3. Poolte Lepingust taganemise avaldused, samuti Poole nõue teisele Poolele, mis esitatakse tulenevalt
Lepingu rikkumisest, peab olema kirjalikus vormis.
9. Lõppsätted
9.1. Kõik Lepingu muudatused jõustuvad pärast nende allakirjutamist mõlema Poole poolt allakirjutamise
momendist või Poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal.
9.2. Lepinguga seonduvaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad Pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui
Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada Poolte läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus kostja eluvõi asukohajärgses kohtus.

