
Kaubamärgi „Rohesärts“ kasutamise ning Taastuvelektri müügi tüüptingimused 

Kehtivusega alates 01.10.2021 

1. Üldsätted 

1.1. Käesolevad AS-le Alexela kuuluva „Rohesärts“ kaubamärgi (edaspidi Kaubamärk) kasutamise 

ning taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia (edaspidi Taastuvelektri) müügi 

tüüptingimused (edaspidi Tüüptingimused) kehtivad AS Alexela (äriregistri kood: 10015238; 

aadress: Roseni 11, Tallinn, 10111; e-post: alexela@alexela.ee; telefon: 629 0000; veebileht: 

www.alexela.ee) (edaspidi Müüja või Meie või Pool) ja tarbija (edaspidi Ostja või Teie või 

Pool) vahel Taastuvelektri müügiks sõlmitavatele ja juba sõlmitud elektrilepingutele (edaspidi 

Leping). Ostja ja Müüja edaspidi koos nimetatult Pooled. 

1.2. Lepingu kohaselt müüme Meie Teile Taastuvelektrit Lepingus kokku lepitud tarbimiskohtades. 

Tarbimiskoht on Ostja elektripaigaldise liitumispunkt või kogum liitumispunkte, mis on Ostja 

elektripaigaldise kaudu omavahel elektriliselt ühendatud (edaspidi Tarbimiskoht). 

1.3. Tüüptingimustes sätestatud tingimustel anname Meie Teile õiguse tasuta kasutada 

Kaubamärki Taastuvelektri Lepingu kehtivuse ajal. Teie peate järgima Kaubamärki kasutades 

kõiki nõudeid, mis on kehtestatud Tüüptingimustes või Poolte kokkuleppel. 

1.4. Käesolevates Tüüptingimustes reguleerimata tingimuste puhul kohaldatakse üldisi 

elektrilepingu müügi tüüptingimusi. Käesolevad Tüüptingimused moodustavad lahutamatu 

Lepingu osa. 

1.5. Müüjal on õigus avaldada oma kodulehel www.alexela.ee Taastuvelektri ja Kaubamärgi 

kasutajad. Juhul kui Ostja oma nime avaldamist Müüja kodulehel ei soovi, teavitab ta sellest 

Müüjat Taastuvelektri tarbimiseks sõlmitava lisateenusega liitumisel. 

2. Taastuvelektri müük 

2.1. Taastuvelektri lisateenusega saate liituda meie iseteeninduses, telefoni või e-posti 

alexela@alexela.ee vahendusel. 

2.2. Meie müüme Teile Taastuvelektrit Taastuvelektri lisateenuse (edaspidi Taastuvelektri 

lisateenus) vahendusel, mis muutub pärast Taastuvelektri lisateenusega liitumist 

Pooltevahelise Lepingu lahutamatuks osaks ning kehtib kuni Lepingu lõppemiseni või 

Taastuvelektri lisateenuse lõpetamiseni. Taastuvelektri lisateenuse lõppemine või lõpetamine 

ei too endaga kaasa automaatselt Poolte vahelise Lepingu lõppemist. 

2.3. Taastuvelektri lisateenusest on Teil võimalik loobuda teavitades Meid telefoni või e-posti 

vahendusel vähemalt 5 (viis) tööpäeva enne kalendrikuu lõppu, mille tagajärjel lõpetame 

Meie Teile Taastuvelektri lisateenuse alusel Taastuvelektri müügi kalendrikuu vahetusega. 

Müüja iseteeninduskeskkonnas on Teil võimalik vastav muudatus teostada enda poolt igal 

ajal, mille korral Taastuvelektri lisateenus lõppeb jooksva kuu lõppemisega. 

2.4. Taastuvelektri lisateenuse hind on sätestatud Lepingus, millele võivad lisanduda 

õigusaktidega sätestatud tasud ja maksud. Taastuvelektri lisateenuse hinda on Müüjal õigus 

muuta 30 (kolmekümne) päevase etteteatamisega, kui vajadus muudatusteks tuleneb 

õigusaktide, turuolukorra, sisseostuhindade, konkurentsitingimuste või tururegulatsiooni 

muutumisest või muudest sarnastest asjaoludest. Kui Te Taastuvelektri lisateenuse 

hinnamuudatusega ei nõustu, on Teil õigus Taastuvelektri lisateenuse kasutamisest loobuda 

30 (kolmekümne) päeva jooksul teavituse saamisest Müüja iseteeninduskeskkonnas või 

punktis 2.3. kirjeldatud viisil teavitades Meid telefoni või e-posti teel. Taastuvelektri 

lisateenusest loobumisel jääb elektri müügiks sõlmitud Leping kehtima kokkulepitud 

tingimustel kuni Hinnaperioodi lõppemiseni.  

2.5. Müüja peab arvestust Ostja tarbitud Taastuvelektri koguste osas ja tagab vastavas mahus 

Taastuvelektri tootmise. 



3. Kaubamärgi „Rohesärts“ kasutamine 

3.1. Kaubamärk „Rohesärts“ on kaubamärkide andmebaasis Müüja nimele registreeritud 

kaubamärk, millega Müüja tähistab tema poolt müüdavat taastuvatest energiaallikatest 

toodetud elektrienergiat ning mida on võimalik Ostjal käesolevate Tüüptingimuste alusel 

kasutada Taastuvelektri tarbimise tõendamiseks. 

3.2. Müüja sätestab järgnevalt Kaubamärgi kasutamise õigused: 

3.2.1.  Ostjal on õigus kasutada Kaubamärki enda hoonetel, vallasasjadel, tootepakenditel ja 

muudel reklaamikandjatel, sealhulgas enda internetilehekülgedel tõendamaks tema 

poolt Taastuvelektri kasutamist. 

3.2.2.  Poolte kirjalikul või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kokkuleppel võib Ostja 

kasutada Kaubamärki ka muudel viisidel, sh kujundada ja toota Ostja enda tooteid, millel 

osana kujundusest kasutada Kaubamärki. 

3.3. Ostjal on kohustus järgida Kaubamärki kasutades kaubamärgi seaduses, Tüüptingimustes, 

Müüja veebilehel avaldatud Kaubamärgi kasutamise juhendis ning Poolte kokkulepetes 

sätestatud nõudeid. 

3.4. Müüjal on Lepingu kehtivuse ajal õigus omal äranägemisel Kaubamärki loovutada ja/või anda 

kasutusse kolmandatele isikutele. Kaubamärgi loovutamisel kolmandatele isikutele jääb 

Ostjaga sõlmitud Leping (sh Taastuvelektri paketi rakendamine) kehtima. 

3.5. Ostjal on kohustus Müüjaga kooskõlastada Tüüptingimustes ja Kaubamärgi kasutamise 

juhendis sätestatu kohaselt Kaubamärgi kasutamine ning kujutamine tema reklaamidel ning 

toodetel. 

3.6. Taastuvelektri paketi lõppemisel ei ole Ostjal enam õigust lasta käibesse tooteid, millel on 

Kaubamärk kujutatud ega kuvada Kaubamärki Ostja veebileheküljel või muul reklaamikandjal. 

3.7. Ostjal ei ole õigust anda ega loovutada kolmandatele isikutele Kaubamärgi kasutamise õigust. 

3.8. Kaubamärki ei või kasutada Müüjaga konkureeriva ettevõtte kaubamärgiga ühel 

reklaampinnal. Konkureerivateks ettevõteteks on Eesti Vabariigis tegutsevad elektri müügiga 

tegelevad ettevõtted. 

4. Kaubamärgi „Rohesärts“ kasutamise visuaalsed nõuded 

4.1. Ostjal on kohustus kujutada Kaubamärki Tüüptingimustes ja Kaubamärgi kasutamise juhendis 

sätestatud viisidel. Poolte vastavasisulisel kirjalikul kokkuleppel võib Kaubamärki kujutada ka 

muudel viisidel. 

4.2. Enne Kaubamärgi kasutamist peab Ostja esitama Müüjale kujundusprojekti näidise Müüja 

aadressil alexela@alexela.ee, mille peab Müüja kooskõlastama või kooskõlastamisest 

keelduma hiljemalt 10 tööpäeva jooksul. Müüjal on seega õigus kujundusprojekt 

kooskõlastada, eeldustega kooskõlastada või kooskõlastamata jätta. Eeldustega 

kooskõlastades peab Ostja viima sisse kujundusprojektis Müüja väljatoodud muudatused ning 

kujundusprojekti uuesti esitama kooskõlastamiseks. Kooskõlastamata jättes on Ostjal 

keelatud kujundust selle projekti raames kasutada. 

5. Vastutus Kaubamärgi kasutustingimuste rikkumise korral 

5.1. Kui Ostja rikub Tüüptingimustes, Kaubamärgi kasutamise juhendis või Poolte omavahelises 

kokkuleppes sätestatut, kasutab Kaubamärki ilma Müüja nõusolekuta või ilma Taastuvelektri 

paketti tegelikult tarbimata, võib Müüja nõuda rikkumise eest leppetrahvi, mille suuruseks 

on: 

5.1.1.  300 (kolmsada) eurot füüsilise isiku poolt toime pandud rikkumise korral; ja 

5.1.2.  1000 (üks tuhat) eurot juriidilise isiku poolt toime pandud rikkumise korral. 

5.2. Kui Tüüptingimustes, Kaubamärgi kasutamise juhendis või Poolte omavahelises kokkuleppes 

sätestatut rikutakse korduvalt, on Müüjal õigus nõuda punktis 5.1.1. ja/või 5.1.2. nimetatud 

isikult leppetrahvi kahekordses määras. 



5.3. Leppetrahvi nõudmine ja tasumine ei välista Müüja õigust nõuda viivitamatult rikkumise 

lõpetamist. 

5.4. Olukorras, kus Taastuvelektri paketi lõppemisel ei ole Ostjal võimalik samaaegselt lõpetada 

Kaubamärgi kasutamist, eelkõige näiteks Ostja toodetele kandmise tõttu, siis lepivad Pooled 

kokku mõistliku tähtaja, millise kuupäevani on Ostjal lubatud Kaubamärki kasutada pärast 

Taastuvelektri paketi või Lepingu lõppemist. Kokkuleppe mittesaavutamisel tuleb Ostjal 

lõpetada Kaubamärgi kasutamise 14 (neljateist) päeva möödumisel Müüja poolt 

vastavasisulise nõude saamisest. Ühelgi juhul ei tohi Ostja lasta käibesse uusi Kaubamärki 

kandvaid tooteid Taastuvelektri paketi ja/või Lepingu lõppemise järel. 

6. Lõppsätted 

6.1. Lepingus kasutatakse mõisteid elektrituruseaduses, võlaõigusseaduses, teistes kohalduvates 

õigusaktides toodud või üldiste elektrilepingu tüüptingimuste tähendustes, kui käesolevatest 

Tüüptingimustest ei tulene teistsugust mõiste sisustamist. 

6.2. Lepingu täitmisel lähtuvad Pooled Lepingust, Tüüptingimustest, Müüja veebilehel 

(https://www.alexela.ee/et/privaatsus) avaldatud isikuandmete töötlemise põhimõtetest 

ning kohalduvatest Eesti Vabariigi õigusaktidest. Sh kohalduvad käesolevatele 

Tüüptingimustele ka Teiega sõlmitud Lepingu suhtes kehtivad elektrilepingu tüüptingimused, 

s.h selles sätestatud üldpõhimõtted tüüptingimuste muutmiseks.  

6.3. Kõik Poolte vahelised erimeelsused lahendatakse heas usus ja läbirääkimiste teel. Lepingust 

tulenevad vaidlused, mida ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse Eesti 

Vabariigi kohtus, kuhu Teil on õigus kaebusega pöörduda. 


