TÄHTAJATU TOOTELEPING
Lepingu tähis: operaator_0001

Tallinn, __.__.20__

Mittetulundusühing Eesti Andmesidevõrk, registrikoodiga 80361841, asukohaga Pikk tn
15a, Võru linn, Võru maakond, 65604, Eesti, keda esindab juhatuse liige Raivo Tammiksaar
(edaspidi: ASV) ja
__ ___________________________________, registrikoodiga _______________, asukohaga
_____________________________________________________________, keda esindab
____________________________________________________________ (edaspidi: Klient),
edaspidi viidatud ka kui Pool või ühiselt kui Pooled, on sõlminud alljärgneva lepingu
(edaspidi: Tooteleping).

1. Toode:
OTS-PUNKT A
OTS-PUNKT B
KIU PIKKUS (m)
2. Käesolev Tooteleping on sõlmitud Kliendi ja ASV vahel Tootelepingu punktis 1.
kirjeldatud Toote rendile andmiseks ASV poolt Kliendile käesoleva Tootelepingu
kehtivuse perioodil.
3. Toote kasutusperiood.
3.1. Toote aktiveerimine toimub _____________________ .
3.2. Toodet kasutatakse tähtajatult.
4. Lepingu kehtivus, muutmine ja ülesütlemine.
4.1. Tooteleping jõustub alates selle allakirjutamisest Poolte poolt ning kehtib tähtajatult
kuni Toote deaktiveerimiseni.
4.2. Tootelepingut saab lõpetada või muuta ükskõik mis ajal Poolte kokkuleppel.
4.3. Klient saab Tootelepingu ühepoolselt üles öelda, teatades sellest ette vähemalt 2
kuud.
5. Toote hind.
5.1. Toote hind arvutatakse kehtiva ASV hinnakirja alusel.
5.2. ASV avalikustab kehtiva teenuste hinnakirja oma kodulehel.
6. Tooteleping on Kliendiga eraldi läbi räägitud.

Eesti Andmesidevõrk MTÜ
Pikk tn 15a
65604, Võru linn, Eesti

1

Tel: +372 6225237
E‐post: info@eestiandmeside.ee
www.eestiandmeside.ee

7. Klient kinnitab käesolevale lepingule alla kirjutades, et ta on tutvunud Tüüptingimustega
ning kohustub neis sätestatust kinni pidama.
8. Tooteleping on koostatud eesti keeles ja allkirjastatud digitaalselt.
9. ASV poolt määratud isik rikketeadete vastuvõtmisel ja rikete likvideerimisel ning samuti
ehitustööde ja hooldustööde teostamisel on Taavi Tihane (Empowe AS).
Kontakttelefoniks on +372 66 35 645 ja e-posti aadressiks on
haldus@eestiandmeside.ee.
10. ASV poolt määratud isikut rikketeadete vastuvõtmisel ja rikete likvideerimisel ning
samuti ehitustööde ja hooldustööde teostamisel võib ASV ühepoolselt igal ajahetkel
muuta, teatades Kliendile kirjalikult uue isiku ja tema kontaktandmed.
11. Rikke tuvastamise korral kohustub Klient teavitama punktis 9. mainitud isikule
võimalikult täpselt rikke asukoha ja iseloomu.

________________________

Raivo Tammiksaar

________________________
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