AS ALEXELA ELEKTRIENERGIA OSTULEPINGU TÜÜPTINGIMUSED
Kehtivad alates 01.11.2022
ÜLDSÄTTED
1.1. Käesolevad elektrienergia (edaspidi Elektrienergia) ostulepingu tüüptingimused (edaspidi
Tüüptingimused) reguleerivad elektrienergia müüki Müüjalt Ostjale ja moodustavad Elektrienergia
ostulepingu (edaspidi Ostuleping) lahutamatu osa. Ostjaks on käesoleva Ostulepingu raames AS Alexela
(äriregistri kood: 10015238; aadress: Roseni 11, Tallinn, 10111; e-post: alexela@alexela.ee; telefon: 629
0000; Veebileht: www.alexela.ee) (edaspidi Ostja või Meie või Pool) ja müüjaks on Elektrienergia tootja, kellel on
Ostjaga sõlmitud või sõlmimisel Elektrienergia avatud tarne müügileping (edaspidi Müügileping). Ostja ja Müüja edaspidi
koos nimetatult Pooled.
1.2. Ostulepingu põhiteksti ja käesolevate Tüüptingimuste vastuolu korral omab prioriteeti Ostulepingu
põhitekst ja seejärel Tüüptingimused. Tüüptingimused ja muud võimalikud Ostulepingu lisad muutuvad
võlaõigusseaduses ettenähtud juhtudel ja korras Ostulepingu lahutamatuks osaks ja on seda sõltumata
sellest, kas need on vahetult Lepingule lisatud või mitte.
1.3. Ostulepingus kokkulepitud Elektrienergia müügi teostamise eelduseks Müüja mõõtepunkti(de)s on kehtiv
võrguleping võrguettevõtjaga ning kehtiv Elektrienergia Müügileping Ostjaga, mille alusel Ostja müüb ja
Müüja ostab Elektrienergiat Müügilepingus nimetatud mõõtepunkti(de)s. Mõõtepunkt on koht, kus
mõõdetakse Müüja tarbimiskohale müüdava Elektrienergia kogused (edaspidi Mõõtepunkt).
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ELEKTRIENERGIA MÕÕTMINE, HIND JA ARVELDUS
Müüdud Elektrienergia kogused määratakse Müüja võrguettevõtja poolt paigaldatud mõõteseadmega
Ostulepingus nimetatud Mõõtepunkti(de)s, kohaldades Müüja ja võrguettevõtja vahel sõlmitud
võrgulepingus sätestatut.
Müüja poolt müüdud Elektrienergia kogused fikseeritakse kauplemisperioodi (ühe tunni) kaupa.
Juhul, kui võrguettevõtja teeb Elektrienergia kogustes korrektsioone pärast Ostulepingu lõppemist,
korrigeeritakse Elektrienergia koguseid tagasiulatuvalt kuni 12 kalendrikuu jooksul arvates Ostulepingu
lõppemisest. Müüjal on õigus esitada korrektsioonarve vastavalt Ostjale tegelikult müüdud kogustele.
Ostja tasub saadud Elektrienergia eest Ostulepingus kokkulepitud elektrihinna alusel.
Ostulepingus sätestatud hindadele lisanduvad õigusaktidega sätestatud tasud ja maksud.
Tähtajatu Ostulepingu puhul on Ostjal õigus ühepoolselt hinda muuta, kui vajadus muutmiseks tuleneb
õigusaktide, turuolukorra, tururegulatsiooni või Ostja tegevuspõhimõtete muutumisest, teavitades sellest
Müüjat kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt 30 päeva ette. Ostjal on õigus muuta hinda
kuni kaks korda kalendriaastas. Kui Müüja ei nõustu hinna muutmisega, on tal õigus Ostuleping üles öelda,
teavitades sellest Ostjat kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ette vähemalt 14 päeva enne
hinnamuudatuse jõustumist. Kui Müüja eelnimetatud tähtaja jooksul Ostulepingut üles ei ütle, loetakse, et
Müüja on vaikimisega avaldanud tahet nõustuda hinnamuudatusega ja ei oma sellega seoses Ostja vastu
pretensioone.
Arveldusperioodiks on üks (1) kalendrikuu (edaspidi Arveldusperiood). Juriidilisest isikust müüja koostab ja
esitab Ostjale arve iga Arveldusperioodi kohta, vastavalt Ostja poolt järgmise tarbimiskuu alguses
edastatud tootmise teatisel näidatud tarbimisandmetele. Kui Müüja ei ole Ostjalt tootmise teatist hiljemalt
tarbimiskuule järgneva kuu 13. kuupäevaks saanud, kohustub Müüja sellest Ostjat teavitama. Seejuures
kohustub Müüja teavitama Ostjat koheselt, kui Ostja käibemaksukohuslase staatus on muutunud.
Füüsilisest isikust Müüja puhul kajastub tema tootmine Ostja poolt esitatud Müügilepingu alusel esitatud
Elektrienergia tarbimise arvel, milles on Müüjalt ostetud Elektrienergia tarbimise arvelt tasaarvestuse
tulemusena vähendatud Müüja poolt tasumisele kuuluvat Elektrienergia müügiarvet.
Arve koostamise aluseks on võrguettevõtja poolt süsteemihaldur Elering AS-i andmelattu edastatud
tunnipõhine Elektrienergia kogus Arveldusperioodi jooksul, sõltumata sellest, kas toodetud Elektrienergia
kogused on mõõdetud võrguettevõtja mõõteseadmega või arvestatud õigusaktide alusel.
Arve summa tuleb tasuda hiljemalt arve väljastamisest 21 (kahekümne ühe) päeva jooksul, kui ei ole kokku
lepitud teisiti.

2.10. Kui Müüjale on tekkinud ettemaks, siis on Müüjal õigus taotleda ettemaksu tagastamist tema
pangakontole, mis täidetakse Ostja poolt vastavalt Müüja taotlusele. Ettemaksu tagastamise osas
kohaldatakse käesolevale Ostulepingule Elektrienergia Müügilepingu tüüptingimustes kehtestatud
põhimõtteid.
OSTULEPINGU JÕUSTUMINE, MUUTMINE, LÕPPEMINE JA LÕPETAMINE
3.1. Ostuleping jõustub selle sõlmimise hetkest.
3.2. Ostulepingut saab muuta üksnes Poolte kokkuleppel, välja arvatud punktis 2.6 ja muudel Ostulepingus ning
seaduses nimetatud juhtudel. Poolte vastavad tahteavaldused tuleb teha vähemalt kirjalikku taasesitamist
võimaldavas vormis.
3.3. Ostjal on õigus Tüüptingimusi ühepoolselt muuta või kehtestada uued Tüüptingimused juhul, kui seda
tingivad muudatused kehtivates õigusaktides või tavades, vastava valdkonna või kauba sisulisest arengust,
kauba või teenuste kasutamiseks täiendavate või paremate võimaluste loomisest või vajadusest täpsustada
kauba müügi või teenuste osutamise või kasutamisega seotud asjaolusid või äririske.
3.4. Tüüptingimuste muutmise või uute Tüüptingimuste kehtestamise kohta avaldab Ostja vastava teate oma
Veebilehel ning teavitab Müüjat punktis 5.1 sätestatud viisil vähemalt üks (1) kuu enne Tüüptingimuste
muudatuste või uute Tüüptingimuste jõustumist. Tüüptingimuste uus terviktekst või uued tüüptingimused
avaldatakse Ostja Veebilehel.
3.5. Kui Müüja ei nõustu Tüüptingimuste muudatuste või uute Tüüptingimustega, siis on tal õigus Ostuleping
üles öelda, teatades sellest punktis 5.1 sätestatud viisil Ostjale ühe (1) kuu jooksul arvates muudatuste või
uute Tüüptingimuste kehtima hakkamise kohta teate edastamisest. Ostulepingu ülesütlemine ei vabasta
Müüjat kohustusest täita Ostulepingust kuni selle ülesütlemiseni tekkinud kohustusi, kusjuures nende
kohustuste täitmise osas kohaldatakse Müüja suhtes seniseid Tüüptingimusi.
3.6. Kui Müüja Ostulepingut ühe (1) kuu jooksul arvates Tüüptingimuste muudatuste või uute Tüüptingimuste
kehtima hakkamise kohta teate edastamisest üles ei ütle, loetakse, et ta on vaikimisega avaldanud tahet
nõustuda muudetud Tüüptingimustega või uute Tüüptingimustega ja ei oma sellega seoses Ostja vastu
pretensioone. Muudetud või uued Tüüptingimused saavad oma jõustumise päevast Ostulepingu
lahutamatuks osaks ning on pooltele täitmiseks kohustuslikud.
3.7. Ostuleping lõpeb:
3.7.1. Ostulepingu tähtaja saabumisel;
3.7.2. Poolte vahel sõlmitud Elektrienergia Müügilepingu lõppemise korral;
3.7.3. Kui vahetub Ostulepingus nimetatud tarbimiskoha võrgulepingu omanik või lõppeb võrguleping;
3.7.4. Poolte kokkuleppel;
3.7.5. Ostulepingu ülesütlemisel Ostulepingus ja/või õigusaktides nimetatud põhjustel ühe Poole
avalduse alusel.
3.8. Ostulepingu lõppemisel, mis tahes põhjusel, kohaldatakse ka pärast Ostulepingu lõppemist neid
Ostulepingu sätteid, mis oma olemuse tõttu sätestavad Poolte õigusi ja kohustusi pärast Ostulepingu
lõppemist.
3.9. Pooltel on õigus tähtajatu Ostuleping korraliselt üles öelda teatades sellest teisele Poolele kirjalikult 30
(kolmkümmend) päeva ette. Ostulepingu ülesütlemine ei vabasta Müüjat Müügilepinguga seotud
kohustuste täitmisest ning juhul kui Müüjal on Müügilepingust tulenevaid maksekohustusi, sh kokkulepitud
ennetähtaegse ülesütlemise tasude maksmises, siis kuuluvad need Müüja poolt Ostulepingu ülesütlemisest
olenemata Müügilepingus sätestatud juhtudel tasumisele.
3.10. Tähtajalise Ostulepingu ülesütlemisel on Ostjal õigus nõuda Müüjalt leppetrahvi tasumist kuni 100
(sada) eurot Ostulepingu tähtaja saabumiseni jääva iga kalendrikuu eest vastavalt Müüja tootmise
suurusele ja Ostjale ennetähtaegse ülesütlemisega tekkiva kahju suurusele, kui Ostulepingu eritingimustes
ei ole teisiti kokku lepitud.
3.11. Ostjal on õigus Ostuleping erakorraliselt üles öelda etteteatamistähtaega järgimata Müüja poolse olulise
Ostulepingu rikkumise tõttu. Oluliseks rikkumiseks peetakse muuhulgas, kuid mitte ainult:
3.11.1. kui Müüja müüb Elektrienergiat kolmandatele isikutele Ostulepingus sätestatud Mõõtepunkti
kaudu;

3.

kui Müüja keeldub põhjendamatult Elektrienergia müügist.
Ostulepingu lõppemisel lõpeb Müüja poolt Elektrienergia müük Ostjale.

3.11.2.

3.12.

VASTUTUS KOHUSTUSTE RIKKUMISE EEST
4.1. Pooled vastutavad lepingus sätestatud kohustuste mittekohase täitmise või täitmata jätmise (kohustuse
rikkumine) eest, sealhulgas isikute tegevuse eest, keda nad kasutavad oma õiguste teostamisel ja
kohustuste täitmisel või kellel nad lubavad seda teha.
4.2. Pool ei vastuta oma Ostulepingust või õigusaktist tuleneva kohustuse rikkumise eest, kui Pool rikkus
kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida Pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse
põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta Ostulepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või
seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.
4.3. Pool hüvitab teisele poolele Ostulepinguga sätestatud kohustuste rikkumisega põhjustatud otsese varalise
kahju. Saamata jäänud tulu hüvitamisele ei kuulu.

4.

TEATED
5.1. Teated, nõusolekud, kooskõlastused ja muud tahteavaldused loetakse kooskõlas Ostulepinguga esitatuks
ja kätteantuks, kui tahteavaldus on edastatud teisele Poolele suulises, kirjalikus, kirjalikku taasesitamist
võimaldavas või elektroonilises vormis Ostulepingus märgitud või teisele poolele teatatud
kontaktandmetel, kui Ostulepingus või Tüüptingimustes ei ole konkreetse tahteavalduse esitamiseks eraldi
kokku lepitud kindlat lubatud vormi. Suuliselt edastatud tahteavaldus on esitatud kooskõlas Ostulepinguga,
kui Ostja on selle salvestanud.
5.2. Ostulepinguga sätestatud kontaktandmete muutumisest teatab Ostja Müüjale eelnevalt Veebilehel.
5.3. Ostulepinguga sätestatud kontaktandmete muutumisest teavitab Müüja Ostjat viivitamatult.
5.4. Nõuetekohaseks kontaktandmete muutmiseks loetakse e-teeninduses tehtud muudatusi, kirjalikult
ja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud avaldust ning telefoni teel tehtud muudatusi.
5.5. Pooled teavitavad teineteist viivitamatult kõigist asjaoludest, mis takistavad Ostulepingu täitmist.

5.

KONFIDENTSIAALSUS
6.1. Pooled on kohustatud Ostulepingu kehtivuse ajal, samuti pärast Ostulepingu lõppemist hoidma
Ostulepingust ja selle suhtes sõlmitud dokumentidest tulenevat ja Ostulepingu täitmisega teatavaks saanud
igasugust informatsiooni konfidentsiaalsena ning vältima selle avaldamist kolmandatele isikutele, v.a. juhul,
kui info avaldamise kohustus tuleneb õigusaktidest või Ostulepingust või on vajalik oma õiguste kaitseks, kui
teine Pool on Ostulepingut rikkunud.

6.

ERIMEELSUSTE LAHENDAMINE
7.1. Ostulepingu täitmisest, muutmisest või lõpetamisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad Pooled
eelkõige läbirääkimiste teel.
7.2. Poole tegevuse või tegevusetuse peale, mis on vastuolus elektrituruseaduse või selle alusel kehtestatud
õigusaktidega, võib teine Pool esitada kirjaliku kaebuse Konkurentsiametile.
7.3. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada Poolte läbirääkimiste teel, lahendatakse vaidlus
Eesti Vabariigi kohtus, Eesti Vabariigi õigusaktide alusel.

7.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
8.1. Ostja töötleb Müüja isikuandmeid kooskõlas käesolevate Tüüptingimuste, kohalduvate Euroopa Liidu ja
siseriiklike õigusaktidega ning “Alexela tarbija isikuandmete töötlemise põhimõtetega” (edaspidi
Põhimõtted), mis on kättesaadavad Veebilehel: https://www.alexela.ee/et/juriidika-ja-privaatsus.
8.2. Ostja töötleb Müüja isikuandmeid Põhimõtetes toodud eesmärkidel ja alustel. Näiteks Ostja töötleb Müüja
isikuandmeid Ostulepingu ettevalmistamise, sõlmimise, täitmise ja täitmise tagamise eesmärgil.
Isikuandmetena võidakse töödelda näiteks järgmiseid isikuandmeid: Müüja ees-ja perekonnanime, e-posti
aadressi, postiaadressi, telefoninumbrit, isikut tõendava dokumendi andmeid, suhtluskeel, Müüja
kontaktisiku isikuandmeid ja muid isikuandmeid (vt Põhimõtetest).
8.3. Ostjal on õigus saata Müüjale teavitusi, milles palub uuenda Müüjal oma isikuandmeid või kinnitada, et

8.

isikuandmed ei ole muutunud ja on ajakohased. Teavituse edastamine peab olema kooskõlas kehtivate ja
kohalduvate Euroopa Liidu ja siseriiklike õigusaktidega ja Põhimõtetega.
8.4. Ostjal on õigus kõnesid salvestada ja säilitada Ostulepingu täitmise ja selle täitmise tagamise eesmärgil.
Samuti on Ostjal õigus salvestada pooltevahelisi kõnesid ja kasutada vastavaid salvestisi Müüja poolt tehtud
toimingute tõendamiseks ja teenindamiseks.
8.5. Seoses Müüja isikuandmete töötlemisega on Teil õigus pöörduda Ostja andmekaitseametniku ja
Andmekaitse Inspektsiooni poole Põhimõtetes viidatud korras.

