
Home3 vaatajakaardi üüri- ja abonementlepingu 
lisa  

Seadme intressita järelmaksuga müügileping 
 
1. Käesoleva seadme intressita järelmaksuga müügileping (edaspidi “Müügileping”) on Home3 ja 

Kliendi vahel sõlmitud Home3 vaatajakaardi üüri- ja abonementlepingu (“Leping”) lahutamatu lisa. 

Mõistetel, mida pole Müügilepingus eraldi määratletud, on Müügilepingus sama tähendus, mis 

Lepingus. Müügilepingus sätestamata küsimustes juhinduvad Pooled Home3 vaatajakaardi üüri- ja 

abonementlepingu üldtingimustest. 

2. Home3 müüb Kliendile Müügilepingus määratletud Seadme ning Klient võtab selle vastu ja tasub 

selle eest Home3’le Müügilepingus määratletud hinna. 

3. Erinevalt Lepingu punktis 4.2 sätestatust läheb Seadme omandiõigus Müüjalt Kliendile üle hetkel, 

mil Klient allkirjastab Seadme üleandmise-vastuvõtmise akti. 

4. Seadme hind ja igakuise osamakse suurus on määratletud Müügilepingus. Klient tasub Seadme 

hinna Home3’le igakuiste osamaksetena vastavalt Home3 esitatavatele arvetele, kandes raha üle 

arvel näidatud pangakontole. 

5. Klient võib igal ajal enne maksetähtaja lõppemist Seadme hinna täies ulatuses tasuda. 

6. Home3 tarnib Seadme koos selle juurde kuuluva dokumentatsiooniga Kliendile kas ise või kulleri 

vahendusel Kliendiga eelnevalt kokku lepitud ajal. Klient ei tohi Seadme pakendit avada ega Seadet 

kasutada enne Seadme üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist.  

7. Kui Seadme Kliendile kohaletoimetamise teenus on tasuline, teavitab Home3 Klienti 

kohaletoimetamise tasust enne Müügilepingu sõlmimist. Kui Klient ei ole Seadme 

kohaletoimetamise teenusest loobunud, on Klient kohustatud katma Seadme kohaletoimetamise 

kulud. 

8. Seadme üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisega kinnitab Klient, et on Seadme üle 

vaadanud ja vastu võtnud ning et tal ei ole pretensioone Seadme tehnilise seisundi, kvaliteedi, 

pakendi ja muude oluliste omaduste kohta. 

9. Seadme Müügilepingu tingimustele mittevastavuse, defekti või muu puuduse avastamisel peab 

Klient esitama Home3’le pretensiooni kas kirjalikult Home3 postiaadressil, e-posti teel aadressil 

info@home3.ee, elektrooniliselt Home3 kodulehel www.home3.ee või Home3 iseteeninduses 

www.minu.home3.ee kahe kuu jooksul alates vastava asjaolu avastamisest. Pretensiooni 

tähtaegse esitamata jätmise korral ei või Klient mittetähtaegselt teavitatud asjaolule tugineda. 

Home3 edastab vastuse Kliendi kaebustele ja pretensioonidele hiljemalt 15 päeva jooksul Kliendi 

poolt Home3’le avaldatud elukoha- või meiliaadressile vastavalt kirjalikus või kirjalikku taasesitamist 

võimaldavas vormis. 

10. Seadme kvaliteet ja garantii 

10.1. Home3 garanteerib Kliendile, et Seade vastab selle tootja kinnitustele ja standarditele. 

Home3 ei garanteeri Seadme vastavust Kliendi soovidele või kasutuseesmärkidele. 

10.2. Home3 ei vastuta Seadme nõuetele mittevastavast kasutamisest ja/või hoidmisest 

tulenevate defektide ega Seadme kasutamise käigus tavapärase kulumise eest. 

10.3. Vastavalt Seadme tootja antud garantiile ja Müügilepingu tingimustele tohib ja tuleb 

Seadet selle garantiiaja jooksul hooldada ainult Seadme juurde kuuluvas dokumentatsioonis 

määratletud Seadme tootja poolt volitatud teeninduskeskustes. 

11. Kliendil on õigus väljaspool äriruume või sidevahendi abil sõlmitud Müügilepingust ilma põhjust 

teatamata taganeda neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul alates Seadme vastuvõtmisest. 

Taganemise juhend ja taganemisavalduse tüüpvorm on kättesaadavad aadressilt www.home3.ee 

ja Home3 klienditeenindusest. 

12. Klient kohustub Home3’e õigeaegselt teavitama oma rekvisiitide või arve kättetoimetamise aadressi 

muutumisest ning mistahes muudest asjaoludest, mis võivad mõjutada Lepingust tulenevate 

kohustuste täitmist. 

13. Pooled on kokku leppinud Lepingus sisalduvate arveldus- ja maksetingimuste kohaldamises 

Müügilepingule. Kui Klient viivitab oma Müügilepingust tulenevate rahaliste kohustuste täitmisega 

rohkem kui  14 päeva, on Home3’l õigus nõuda Kliendilt viivist 0,15% tähtaegselt tasumata 

summast iga kalendripäeva kohta. Viivise tasumine ei vabasta Klienti tema muude Müügilepingust 

või Lepingust tulenevate kohustuste täitmisest. 



14. Müügileping jõustub selle allkirjastamisel mõlema Poole poolt ning kehtib kuni Poolte kõigi 

Müügilepingust tulenevate kohustuste täitmiseni või Müügilepingu muul alusel lõppemiseni. 

15. Müügileping lõpeb Lepingu lõppemisel. Sellisel juhul on Klient kohustatud tasuma Home3’le 

Seadme hinna veel tasumata osa. 

16. Müügilepingust tulenevate kohustuste täitmiseks vajalikus ulatuses võib Home3 avaldada 

Müügilepingus sisalduvat teavet, sh Kliendi isikuandmeid nende kohustuste täitmisesse 

kaasatavatele kolmandatele isikutele. 

17. Klient on teadlik, et Home3 töötleb Kliendi isikuandmeid, sh taotleb, võtab vastu ja säilitab 

kolmandatelt isikutelt, sh võlgnike andmebaaside pidajailt, krediidibüroodelt ja avalikest 

andmebaasidest saadavat teavet eesmärgiga hinnata Kliendi võimet täita oma maksekohustusi ja 

tagada Home3 krediidiriskide nõuetekohane haldus. 

18. Pooled ei vastuta oma kohustuste rikkumise eest, kui see on põhjustatud vääramatust jõust. 

Vääramatu jõud on asjaolu, mida kohustust rikkunud pool ei saanud mõistlikult ette näha, vältida 

ega mõjutada ega selle tagajärgi ületada. 

19. Klient ei tohi ilma Home3 kirjaliku nõusolekuta oma Müügilepingust tulenevaid kohustusi tervikuna 

ega osade kaupa kolmandale isikule üle anda. Home3 võib oma Müügilepingust tulenevad 

kohustused tervikuna või osade kaupa kolmandatele isikutele üle anda. 

20. Müügilepingu muudatused vormistatakse kirjalikult ning need jõustuvad pärast nende allkirjastamist 

mõlema Poole volitatud esindajate poolt. 
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