TELLIMUSLEPINGU TINGIMUSED
Pretty Reklaamibüroo OÜ poolt toodetavatel kirjutusalustel Tellija reklaami avaldamisel
1.
Lepingu objekt
1.1. Tellimuslepingu objektiks on Tellija poolt antud vormikohase Tellimuse alusel OÜ Pretty Reklaamibüroo (edaspidi Pretty) poolt
väljaantaval piirkondlikul või temaatilisel Kirjutusalusel (edspidi Toode) Tellija teksti või/või reklaami (edapidi Info) avaldamise
kokkulepitud mahus ja kujul.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Tellimus
Tellija vormistab Tellimuse kirjalikult, mis on käesoleva Tellimuslepingu lahutamutuks osaks.
Tellija kannab vormikohasele Tellimusele Info, mida Tellija soovib avaldada Pretty poolt väljaantaval Tootel.
Tellija esindaja kinnitab, et omab volitust Tellija esindajana käesolevale Tellimusele ja Tellimuslepingule alla kirjutama.
Tellija vastutab täielikult Tellimuses näidatud Info õigsuse eest.
Tellimuse kohaselt avaldamisele kuuluva Info avaldamiseks Tootel, saadab Pretty enne Toote trükkimist Tellijale koos
kõlastamiseks Tellimuse kinnituse või Info väljatrüki. Tellija kohustub Pretty pöördumisest seitsme kalendripäeva jooksul
edastama Pretty-le oma kooskõlastuse kirjalikult või tegema parandusettepanekuid. Juhul, kui Tellija ei edasta Info kooskõlastust
või parandusettepanekuid ettenähtud tähtaja jooksul, loeb Pretty Info väljatrüki kooskõlastatuks ja avaldamiskõlbulikuks.
2.6. Pretty jätab endale õiguse mitte avaldada Tootel Infot, mis on ilmses vastuolus kehtiva seadusandluse, heade kommete, tavade ning
reklaamieetikaga. Tellija poolt esitatud Tellimuses sisalduva Info võimalike tagajärgede eest kolmandate isikute eest Pretty ei
vastuta.
2.7. Tellimus kuulub täitmisele alates Lepingu osapoolte poolt Tellimuslepingule allakirjutamise hetkest, sõltumata Pretty poolt
väljastatavast Tellimuse kinnitusest ning Tellija poolt Tellimuse kooskõlastuse edastamisest.
3.
Arvelduste kord
3.1. Tellija kohustub tasuma Info Tootel avaldamise eest Pretty-le vastavalt Tellimuses kokkulepitud summa
ulatuses.
Tellimuses kokkulepitud summa kohta esitab Pretty Tellijale täiendavalt arve, mille Tellija kohustub tasuma ülekandega 7
(seitsme) päeva jooksul, arvates arve esitamise kuupäevast.
3.2. Tellija poolt näidatud hinnad on arvestatud EUR-des. Pretty-l on õigus ühepoolselt muuta hinnakirja, teavitades sellest Tellijat ette
vähemalt 2 nädalat arvates muudatuste kehtima hakkamisest.
3.3. Kui Tellija p.3.1 määratud tähtaega rikub, siis kohustub ta maksma Pretty-le leppetrahvi 50% ulatuses vastavalt Tellimuses
kokkulepitud summast. Tellijal tekib kohustus maksta leppetrahvi pärast Pretty poolt vastavasisulise arve saamist.
3.4. Kui Tellija p.3.1. määratud tähtaega rikub rohkem kui kolm kalendrikuud, siis kohustub ta maksma leppetrahvi Pretty-le kokku
100% ulatuses vastavalt Tellimuses kokkulepitud summast. Tellijal tekib kohustus maksta leppetrahvi pärast Pretty poolt
vastavasisulise arve saamist.
3.5. Pretty heastab tekitatud kahjud ja tasub leppetrahvi pooles ulatuses vastavalt Tellimuses kokkulepitud summast siis, kui ta pärast
lepingule allakirjutamist Infot Tootel ilma Tellimuslepingus sätestatud põhjuseta ei avalda.
3.6. Tasumised loetakse teostatuks tasumisele kuuluvate summade laekumisest Pretty arveldusarvele, ühtlasi loetakse tasutuks
kõigepealt leppetrahv, seejärel põhivõlgnevus.
3.7. Tellija poolsel Tellimuslepingu katkestamisel tasub Tellija leppetrahvi 50% ulatuses vastavalt Tellimuses kokkulepitud summast
Tellijal tekib kohustus maksta leppetrahvi pärast Pretty poolt vastavasisulise arve saamist.
4.
Muud tingimused
4.1. Prettyl on õigus lõpetada käesolev Tellimusleping ennetähtaegselt, teatades sellest Tellijale kirjalikult 5 tööpäeva ette, Tellija Infot
Tootel mitte avaldada juhul, kui Tellija jätab esitatud arve tähtaegselt tasumata või Tellija ei ole Pretty-le edastanud Tootel
avaldamiseks Infoga kaasnevaid vajalikke materjale (logod, kaubamärgid jne.).
4.2. Lepingust tekkinud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Pärnu
Maakohtus.
4.3. Võlgnevuste sissenõudmiseks on õigus pöörduda kolmandate isikute poole, kusjuures sissenõudekulud tasub võlgnik.
4.4. Leping jõustub allakirjutamise või Tellija poolt muul viisil Pretty-le edastatud kirjalikust Tellimusega nõustumise hetkest ja
kehtib kuni mõlemapoolsete kohustuste täitmiseni.
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