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CROSSCHEM	  ESTONIA	  OÜ	  ADBLUE	  TANKIMISKAARDILEPINGU	  ÜLDTINGIMUSED	  

1. Osaühing	  CrossChem	  Estonia	  OÜ,	  registrikood	  12945220	  (edaspidi	  -‐	  CrossChem)	  AdBlue	  kaart	  (edaspidi	  -‐	  "Kaart")	  kujutab	  
endast	  arveldusvahendit	  AdBlue	  vedeliku	  (edaspidi	  -‐	  "Kaup")	  eest	  maksmiseks	  CrossChem	  tanklavõrgus	  2.	  
	  

2. Vastavalt	  käesolevale	  lepingule	  valmistab	  ja	  edastab	  CrossChem	  kliendile	  identifitseerimisnumbriga	  Kaardi.	  Kaardi	  
kättesaamist	  kinnitavad	  lepinguosalised	  saatelehe	  allkirjastamisega.	  Klient	  kui	  Kaardi	  omanik	  vastutab	  täielikult	  kõigi	  
kaardiga	  seotud	  tegevuste	  eest	  ja	  tasub	  kõigi	  nimetatud	  Kaardiga	  teostatud	  ostude	  eest.	  
	  

3. Kaardi	  kehtivusaeg	  on	  väljastamise	  hetkest	  kolm	  aastat,	  kui	  ei	  ole	  sätestatud	  teisiti.	  Juhul	  kui	  Kaarti	  on	  enne	  kehtivusaja	  
lõppu	  vähemalt	  ühe	  korra	  viimase	  kolme	  kuu	  jooksul	  kasutatud,	  valmistatakse	  see	  automaatselt	  ja	  saadetakse	  Kliendi	  poolt	  
näidatud	  viimasele	  tegelikule	  aadressile.	  Juhul	  kui	  Kaarti	  ei	  ole	  viimase	  3	  kuu	  jooksul	  enne	  kehtivusaja	  lõppu	  kasutatud,	  
taastatakse	  see	  ainult	  Kliendi	  soovil.	  
	  

4. Klient	  kohustub	  eelnevalt	  CrossChem	  kirjalikult	  teavitama	  nime,	  õigusliku	  seisundi	  ja	  muude	  Kliendi	  rekvisiitide	  
muutumisest	  ja	  CrossChem	  on	  õigus	  eeldada,	  et	  käesolevas	  lepingus	  näidatud	  andmed	  on	  õiged.	  Mistahes	  teated,	  aruanded	  
jms	  saadetakse	  Kliendi	  poolt	  määratud	  aadressile	  või	  e-‐postile.	  CrossChem	  ei	  vastuta,	  kui	  klient	  ei	  saa	  aadressi	  või	  e-‐posti	  
aadressi	  muudatuse	  tõttu	  teavet,	  CrossChem	  sellest	  õigeaegselt	  kirjalikult	  ei	  teavitatud.	  
	  

5. Kaardi	  kadumise	  või	  varguse	  korral	  tuleb	  sellest	  kohe	  teavitada	  CrossChem	  numbril	  +	  372	  530	  27	  567	  või	  numbrile	  +372	  
510	  70	  20	  ja	  48	  tunni	  jooksul	  saata	  e-‐postiga	  CrossChem	  kontorisse	  kirjalik	  teade	  e-‐posti	  aadressile:	  info@crosschem.ee,	  
näidates	  ära	  Kliendi	  nime	  ja	  Kaardi	  täieliku	  numbri.	  Telefoni	  teel	  teavitamine	  tuleb	  ka	  kirjalikult	  kinnitada.	  Teate	  saamisel	  
suletakse	  kaart	  30	  minuti	  jooksul.	  Klient	  on	  kohustatud	  kaardi	  kasutamisel	  kasutatud	  summad	  enne	  Kaardi	  sulgemist	  
tagastama.	  
	  

6. Kaardi	  vastuvõtmiseks	  on	  Klient	  kohustatud	  täitma	  käesoleva	  lepingu	  ja	  edastama	  selle	  CrossChem	  kontorisse	  aadressil:	  
Suur-‐Sõjamäe	  25A,	  Tallinn	  11415	  või	  saatma	  digitaalselt	  allkirjastatuna	  e-‐posti	  aadressile:	  info@crosschem.ee.	  Kaart	  valmib	  
5	  (viie)	  tööpäeva	  jooksul	  pärast	  Lepingu	  saamist.	  Kliendikaardi	  väljastamise	  tasu	  on	  näidatud	  käesoleva	  Lepingu	  Lisas	  1	  ja	  
see	  tasutakse	  iga	  kaardi	  väljaandmisel	  (sh	  korduva	  kaardi	  puhul).	  
	  

7. Teisele	  poolele	  saadetud	  lepingujärgsed	  teated	  loetakse	  kättesaaduks,	  kui	  teade	  on	  saadetud	  posti	  (viiendal	  päeval	  pärast	  
teate	  saatmist)	  või	  e-‐posti	  teel	  (järgmisel	  tööpäeval).	  
	  

8. Ettemaksukaardid	  annavad	  Kliendile	  võimaluse	  osta	  kaupu	  kantud	  rahasumma	  ulatuses.	  Kasutamise	  alguses	  on	  Klient	  
kohustatud	  kandma	  CrossChem	  pangaarvele	  rahasumma.	  Klient	  on	  kohustatud	  teostama	  makseid	  ainult	  ühe	  lepingu	  
raames.	  Rahaliste	  vahendite	  kandmisel	  on	  maksedokumendile	  kindlasti	  vaja	  märkida	  Kliendilepingu	  number.	  
	  

9. Krediitkaardid	  võimaldavad	  Kliendil	  tasuda	  ostetud	  kauba	  eest	  järelmaksuga.	  Kliendile	  CrossChem	  poolt	  antud	  krediidilimiit	  
on	  näidatud	  käesoleva	  Lepingu	  Lisas	  1;	  krediidilimiit	  määratakse	  pärast	  järelmaksukaardi	  taotluse	  läbivaatamist	  ja	  Kliendi	  
krediidiajaloo	  hindamist.	  

10. Klient	  nõustub	  ja	  annab	  CrossChem	  õiguse	  konkreetsete	  kohustuste	  täitmise	  riski	  vähendamiseks	  ja	  kohustuste	  täitmise	  
tagamiseks	  Kliendi	  andmeid	  töödelda,	  samuti	  riiklikelt	  registritelt,	  võlgnike	  ja	  krediidiandmete	  andmebaasidelt	  Kliendi	  
praeguse	  ja	  ajaloolise	  informatsiooni	  saamiseks.	  
	  

11. CrossChem	  jätab	  endale	  õiguse	  keelduda	  Kaardi	  väljastamisest	  ilma	  selgitusteta	  
	  

12. Kliendil	  on	  õigus	  kasutada	  järelmaksukaarti	  antud	  krediidilimiidi	  piires.	  Vajadusel	  saab	  Kliendi	  krediidilimiiti	  muuta	  kliendi	  
kirjaliku	  avalduse	  alusel	  või	  CrossChem	  äranägemisel.	  
	  

13. Juhul	  kui	  arvel	  ei	  ole	  märgitud	  teist	  maksetähtaega	  on	  Kliendil	  kohustus	  tasuda	  7	  päeva	  jooksul	  arveldusperioodil	  
ostetud/soetatud	  teenuste/kaupade	  eest.	  	  
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14. Juhul,	  kui	  Klient	  maksetingimusi	  ei	  täida,	  st	  CrossChem	  ei	  ole	  saanud	  piisavas	  koguses	  rahalisi	  vahendeid,	  kohustub	  Klient	  
maksma	  mitteõigeaegselt	  tasutud	  summalt	  trahvi	  0,15%	  päevas.	  
	  

15. Trahvi	  suurus	  arvestatakse	  vastavalt	  käesolevale	  lepingule	  ja	  tsiviilõiguse	  normidele.	  
	  

16. Kui	  klient	  õigeaegselt	  makseid	  ei	  teosta	  on	  CrossChem	  õigus	  omal	  äranägemisel	  kaart	  blokeerida	  ja	  teha	  krediidilimiidi	  
vähendamise	  või	  tühistamise	  otsus.	  	  
	  

17. Juhul,	  kui	  Klient	  ei	  täida	  oma	  käesoleva	  lepingu	  maksekohustusi,	  kuigi	  CrossChem	  ja	  kliendi	  vahel	  on	  sõlmitud	  
maksekohustuste	  kokkulepe	  seoses	  teiste	  lepingutega,	  on	  CrossChem	  õigus	  laenu	  tagasi	  maksmiseni	  Kliendi	  kaupa	  kinni	  
pidada.	  
	  

18. Kauba	  ja	  teenuse	  hinnad	  on	  näidatud	  käesoleva	  Lepingu	  Lisas	  1.	  
	  

19. CrossChem	  on	  õigus	  muuta	  Kaupade	  hindu,	  teatades	  sellest	  Kliendile	  kirjalikult	  30	  päeva	  ette.	  
	  

20. Klient	  kui	  konto	  omanik	  kohustub	  järgima	  kaartide	  kasutamise	  tingimusi:	  
	  
▪	  on	  kohustatud	  Kaardi	  valdajale	  tutvustama	  Lepingu	  tingimusi	  ning	  tagama	  	  Kaardi	  valdaja	  kohustuste	  täitmise;	  
▪	  	  kaitsma	  kaarti	  magnetvälja	  mõjude	  eest;	  
▪	  Kaart	  seotakse	  konkreetse	  ettevõttega;	  
▪	  teha	  vastavalt	  juhistele	  makseid	  CrossChem	  makseterminalides.	  

21. Arveldusperioodi	  arve	  ja	  aruanne	  koostatakse	  ühe	  kalendrikuu	  eest	  ja	  saadetakse	  kliendile	  elektroonilisel	  kujul	  e-‐posti	  
aadressilt	  info@crosschem.ee	  või	  ds@crosschem.ee	  Lepingu	  leheküljel	  1	  märgitud	  e-‐posti	  aadressile.	  
	  

22. Kirjalikud	  pretensioonid	  esitatakse	  aruande	  kättesaamisest	  hiljemalt	  kahe	  kuu	  jooksul.	  Hilisemal	  kuupäeval	  esitatud	  
pretensioonid	  lükatakse	  tagasi.	  
	  

23. Käesolevale	  lepingule	  alla	  kirjutanud	  ostja	  esindaja	  (juhatuse	  liige,	  juhatuse	  esimees	  või	  volitatud	  isik)	  kannab	  võlgnikuga	  
solidaarselt	  käesolevast	  lepingust	  tulenevate	  kohustuste	  rahalist	  vastutust	  ja	  vastutab	  Ostja	  kohustuste	  täitmise	  eest.	  
	  

24. Pooled	  ei	  vastuta	  mis	  tahes	  vääramatu	  jõu	  (force	  majeure)	  tõttu	  tekkinud	  kahju	  eest.	  
	  

25. Normatiivsete	  aktide	  muutumisel	  või	  mõnel	  juhul	  ühe	  või	  mitme	  käesoleva	  lepingu	  tingimuse	  muutumisel	  jääb	  käesolev	  
leping	  jõusse.	  
	  

26. Käesolev	  leping	  on	  tähtajatu.	  Mõlemal	  poolel	  on	  õigus	  käesolev	  leping	  lõpetada,	  teatades	  sellest	  teisele	  poolele	  kirjalikult	  
30	  päeva	  ette.	  Seda	  sätet	  ei	  kohaldata	  juhtudel,	  kui	  Klient	  ei	  järgi	  maksetähtaegu	  või	  kui	  Kliendi	  kohta	  on	  saadud	  negatiivset	  
finantsteavet,	  sealhulgas	  juhul,	  kui	  kohtule	  on	  esitatud	  õiguskaitse	  taotlus	  või	  pankrotiavaldus.	  Sellisel	  juhul	  on	  CrossChem	  
õigus	  koheselt	  leping	  ilma	  ette	  teatamata	  lõpetada.	  CrossChem	  käsitleb	  Kliendi	  makseid	  pärast	  Lepingu	  lõpetamise	  teate	  ja	  
lisatud	  kliendikaartide	  saamist.	  Juhul	  kui	  kontol	  on	  jääk,	  tasutakse	  see	  pärast	  seda,	  kui	  kõik	  enne	  konto	  sulgemist	  toimunud	  
kliendi	  kohustused	  CrossChemees,	  on	  tagastatud.	  Juhl	  kui	  Kliendil	  on	  CrossChem	  ees	  konto	  saldot	  ületavaid	  kohustusi,	  tuleb	  
need	  7	  kalendripäeva	  jooksul	  pärast	  teate	  saamist	  tasuda.	  
	  

27. 	  CrossChem	  jätab	  endale	  käesoleva	  lepingu	  sätete	  muutmise	  õiguse,	  teatades	  sellest	  Kliendile	  10	  päeva	  ette.	  Seda	  sätet	  ei	  
kohaldata	  juhtudel,	  kui	  Klient	  ei	  järgi	  maksetähtaegu	  või	  kui	  Kliendi	  kohta	  on	  saadud	  negatiivset	  finantsteavet,	  sealhulgas	  
juhul,	  kui	  kohtule	  on	  esitatud	  õiguskaitse	  taotlus	  või	  pankrotiavaldus.	  Sellisel	  juhul	  on	  CrossChem	  õigus	  ilma	  ette	  teatamata	  
koheselt	  järelmaksu	  krediidilimiiti	  vähendada.	  Muudatustega	  mittenõustumisel	  on	  Kliendil	  õigus	  leping	  lõpetada,	  täites	  kõik	  
maksekohustused.	  Kui	  Klient	  jätab	  kaardi	  alles	  või	  kasutab	  vähemalt	  ühte	  kaarti,	  loetakse	  ta	  lepingu	  muudatusi	  
tunnistanuks.	  
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28. CrossChem	  on	  õigus	  edastada	  Kliendi	  andmed	  inkassoettevõttele,	  kellel	  on	  kliendi	  maksete	  laekumist	  kontrollimise	  ja	  
nende	  sissenõudmise	  õigus.	  Kui	  Klient	  maksetega	  viivitab	  on	  CrossChem	  õigus	  võlausaldajate	  huvide	  kaitseks	  avaldada	  
Kolmandatele	  isikutele	  Kliendi	  ja	  tema	  tehtud	  maksete	  hilinemise	  teavet.	  Kolmandatele	  osapooltele	  antava	  teabe	  
avalikustamine	  toimub	  otseselt	  või	  lisatakse	  see	  inkassoettevõtte	  krediidiandmete	  andmebaasi.	  Juhul,	  kui	  Klient	  maksetega	  
viivitab	  on	  CrossChem	  õigus	  loovutada	  võlgade	  sissenõudmise	  õigus	  inkassoettevõttele,	  mille	  puhul	  on	  klient	  kohustatud	  
hüvitama	  kõik	  võlgade	  tagasimaksmisega,	  haldamisega	  ja	  kohtumenetslusega	  seotud	  CrossChem	  või	  tema	  volitatud	  isikute	  
lisakulud	  jne	  vastavalt	  vastava	  inkassoettevõtte	  kehtestatud	  vastavate	  teenuste	  hindadele.	  
	  

29. Mistahes	  käesolevast	  lepingust	  tulenev	  või	  lepinguga	  seotud	  selle	  rikkumise,	  lõpetamise	  või	  kehtetuks	  tunnistamise	  vaidlus,	  
lahkarvamus	  või	  nõue	  lahendatakse	  eesti	  keeles	  kirjalikul	  teel	  vastavalt	  Arbitraažikohtu	  eeskirjadele	  "Arbitraažikohtus",	  
mille	  koosseisus	  on	  üks	  vahekohtunik,	  tingimusel,	  et	  juhul	  kui	  kostja	  vahekohtu	  määratud	  tähtaja	  jooksul	  nõudele	  ei	  vasta,	  
loetakse	  ta	  nõuet	  tunnistanuks.	  
	  

30. Leping	  on	  koostatud	  kahes	  eksemplaris,	  milest	  kummalegi	  poolele	  jääb	  üks	  lepingu	  eksemplar.	  Mõlemad	  lepingu	  
eksemplarid	  omavad	  võrdset	  juriidilist	  jõudu.	  
	  

2-‐	  Vastavalt	  ettevõtte	  CrossChem AdBlue	  jaamade	  võrgustiku	  praegusele	  nimekirjale,	  vt	  www.crosschem.ee 
 
Kehtiv	  alates:	  01.11.2017 


