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KOMISJONILEPINGU ÜLDTINGIMUSED
TEENUSE OSUTAMISE TINGIMUSED
Käesoleva lepinguga Müüja annab Amservile (edaspidi
Ostja) ainuõiguse teostada Sõiduauto komisjonimüüki
lepingu kehtivuse ajal ja tingimustel.
Ainuõigus tähendab seda, et Käesoleva lepingu kehtivuse
ajal on Ostjal õigus komisjonitasu (p.5.1 nimetatud
leppetrahvina) saada ka siis, kui Müüja leiab Sõiduautole
ostja ise.
MÜÜJA KINNITUSED
Müüja kinnitab, et
ta on teatanud Ostjale kõigist Sõiduauto varjatud
puudustest ja temale teadaolevalt ei ole Sõiduautol rohkem
varjatud puudusi;
Sõiduauto komplektsus ja lisavarustus on kirjeldatud
Komisjonilepingus. Ostja ei vastuta autosse jäänud
Komisjonilepingus nimetamata ja Sõiduauto komplektsusse
või oluliseks osaks mitteolevate tarvikute ja lisavarustuse
säilimise eest, samuti autosse jäänud isiklike asjade
säilimise eest.
Kellelgi kolmandal isikul ei ole Sõiduauto valdamis-,
kasutamis- ega käsutamisõigust, mille olemasolu Müüja ei
ole fikseerinud Komisjonilepingus;
Temale teadaolevalt ei lasu Sõiduautol võõrandamiskeelde
ja areste;
Sõiduautot ei ole panditud ega muul viisil koormatud;
Ta on Ostjale üle andnud kõik tema valduses oleva
Sõiduauto dokumentatsiooni ja juhendi;
Ta on Ostjale üle andnud kõik Sõiduauto puldid ja võtmed
ning olemasolevatest pultidest ja võtmetest ei ole tehtud
jäljendeid;
Sõiduauto pulti ja võtmeid ei ole temale teadaolevalt kunagi
ära varastatud;
Kinnituste mittevastavusel on Ostjal õigus taganeda
lepingust, nõuda tekkinud kahju hüvitamist ja leppetrahvi
komisjonitasu suuruses summas.
OSTJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
Ostjal on õigus:
saada komisjonitasu;
saada hoiutasu
2€
ööpäeva eest, alates 10.
kalendripäevast arvates käesoleva lepingu sõlmimisest,
juhul kui leping lõpetatakse ilma sõiduauto müügita;
esindada Müüjat Autoregistrikeskuse toimingutes;
Ostja kohustub:
teostama kõik tavapärased vajalikud toimingud, mis on
vajalikud Sõiduauto edukaks müügiks, sealhulgas:
teostama ülevaatuskontrolli ja teavitama Müüjat ilmsiks
tulnud pisipuudustest. Vajadusel kõrvaldab Ostja
pisipuudused Müüja nõusolekul ja Müüja kulul.
kuulutama Sõiduauto müüki vastavates kuulutuslehtedes,
internetis;
eksponeerima sõiduautot müügiplatsil hiljemalt alates 5.
päevast peale komisjonilepingu jõustumist;
võimaldama võimalikele ostjatele proovisõitu;
tasuma peale Sõiduauto müüki Sõiduauto müügihinna,
millest on maha arvatud komisjonitasu ja muud
käesolevas lepingus ettenähtud kulud.
OSTJA VASTUTUS
Ostja vastutab peale käesoleva komisjonilepingu
allakirjutamist ja Sõiduauto vastuvõtmist Müüjalt:
Sõiduauto hävinemise või kahjustumise eest;
Sõiduauto varguse eest;
p. 3.2.1. kohustuste rikkumise eest tahtlikult või raske
hooletuse tõttu.
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Ostja vabaneb vastutusest, kui:
sõiduauto hävinemine või kahjustus tekkis vääramatu jõu
tulemusena;
sõiduauto varguse korral ilmneb punktis 2 antud
kinnituste mittevastavus.
Ostja vastutus on piiratud:
sõiduauto väärtusega, kui Sõiduauto hävineb või
varastatakse;
sõiduauto väärtuse vähenemise summaga Sõiduauto
kahjustumisel;
p. 3.2. kohustuste rikkumise eest 50 % ulatusega
komisjonitasust;
Ostja ei vastuta punktis 4.3. nimetamata kahju eest.
MÜÜJA KOHUSTUSED
Müüja kohustub:
tasuma leppetrahvi Ostjale kokkulepitud komisjonitasu
suuruses summas juhul kui ta võõrandas Sõiduauto
käesoleva lepingu kehtivuse ajal enda poolt leitud ostjale.
tasuma Ostjale kulutused seoses sõiduki müümiseks
vajalike pisiremontide tegemisega;
vähendama sõiduauto müügihinda vähemalt 5 % kehtivast
hinnast, juhul kui Sõiduautot ei ole õnnestunud müüa 30
päeva jooksul;
tasuma hoiutasu vastavalt punktile 3.1.2
BRONEERIMINE
Broneerimisena mõistetakse Ostja ja ostusoovija vahelise
kokkuleppe alusel “broneeritud” sildi asetamist Sõiduautole;
Ostjal on õigus broneerida Sõiduauto ostjale järgmistel
tingimustel, et ostja on tasunud Sõiduauto käsiraha
broneerimise eest, mis ei või olla väiksem kui 5 % kehtivast
müügihinnast ning broneerimise tähtaeg ei ületa viit (5)
kalendripäeva.
LÕPPSÄTTED
Käesolev leping jõustub allakirjutamise hetkest ning on
sõlmitud tähtajaga 2 kuud.
Käesolev leping pikeneb automaatselt p.-s. 7.1. nimetatud
tähtaja möödumisel ühe kuu võrra, kui üks pool ei teata
teisele poolele kirjalikult vähemalt 1 nädal enne kehtivuse
lõppu soovist mitte pikendada lepingut.

8.
LEPINGU LÕPETAMINE
8.1. Käesolev leping lõpeb õiguste ja kohustuste realiseerumisel,
mille kohta on alljärgnev kinnitus:
Müüja lõpetas lepingu “______”_______________201____ a
Sõiduauto on müüdud hinnaga ___________________€,
tõendarve nr.________________ ,
arve kuupäev “______”___________________201__a
Omanik on Sõiduauto eest kätte saanud________________€.
8.2. Leping on lõpetatud Sõiduauto tagastamise tõttu Müüjale

□

8.3. Müüja kinnitab oma allkirjaga, et on kätte saanud:
sõiduki

□

raha

ning Ostja vastu pretensioone ei oma.

Müüja allkiri: ________________________

Kuupäev: “_____”___________201___a

□

