Majandus- ja kommunikatsiooniministri 8. aprilli
2004. a määruse nr 66 «Koduukselepingu
teatise vormi kinnitamine»
lisa
KODUUKSELEPINGU TEATIS
Käesolev koduukselepingu teatis nr ……………………………… on üle antud
…………………………………………………………………………………
(ostja nimi)
(kuupäev/ kuu/ aasta)
Kaupleja ………………………………………………… ………………………
(nimi/ärinimi)
Kaupleja esindaja/agendi nimi ……………………………………………………
Kaupleja aadress ………………………………………………………………
telefoninumber …………………………… telefaks ……………………………
elektronposti aadress ……………………………………………………………
Müüdav kaup või teenus …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Kauba või teenuse hind …………………………………………………………
Muud lepingutingimused …………………………………………………………
…………………….………………………… …………………………………
…………………….………………………… …………………………………
(nt kättetoimetamise aeg, ümbervahetamise tingimused, kauba tagastamise viis)
Ostjal on õigus võlaõigusseaduse § 49 alusel taganeda lepingust, teavitades sellest kauplejat 14 päeva jooksul.
Kauba ostu korral võib lepingust taganeda ka kauba tagastamisega kauplejale taganemistähtaja jooksul.
Taganemisõiguse tähtaja arvestamisel ei võeta arvesse käesoleva teatise üleandmise päeva või kauba vastuvõtmise
päeva. Kui taganemisõiguse tähtaja viimane päev on laupäev, pühapäev või riigipüha, võib taganemisõigust kasutada
veel ka sellele järgneval tööpäeval.
•Kauba ostu korral arvestatakse taganemisõiguse tähtaeg momendist, kui ostja on vastu võtnud nii käesoleva teatise kui
kauba või esimese osa kaubast.
•Teenuse ostu korral arvestatakse taganemisõiguse tähtaeg momendist, kui ostja on vastu võtnud käesoleva teatise.
•Kauba ja sellega seotud teenuse ostu korral (nt mööbel ja selle kokkupanemine ) arvestatakse taganemisõiguse tähtaega
momendist, kui ostja on vastu võtnud nii käesoleva teatise kui kauba või esimese osa kaubast.
Lepingust taganemisest teatamise viisi võib ostja vabalt valida (telefoni, faksi või posti teel või elektrooniliselt). Püsival
andmekandjal teatamist on hiljem lihtsam tõendada.
Kui lepingust taganemise teade on kauplejale tähtaegselt ära saadetud või on kauplejat teavitatud tema muid
kontaktandmeid kasutades, on ostjal õigus sellele tugineda, olenemata asjaolust, et teade hilines või ei jõudnud kohale.
Kaupleja on kohustatud viivitamata ja mitte hiljem kui 30 päeva jooksul, arvates taganemisteate saamise päevast,
tagastama ostjale tema poolt tasutud summa. Kui ostja poolt tasutud summat ei tagastata ettenähtud aja jooksul,
on ostjal õigus nõuda viivitusintressi. Ostjal on õigus hoida kaubad enda käes seni, kuni ei ole tagastatud ostja
poolt kauba eest tasutud summa.
Koduukselepingust taganemisel:
• Ostja ei tohi hakata ostetud eset kasutama, kuid tal on õigus pakend avada ja kaubaga tutvuda või uurida osutatud
teenust isegi juhul, kui see peaks kauba või teenuse väärtust alandama. Ostja peab kaupa hoolikalt hoidma.
Taganemisõiguse kasutamine eeldab, et tagastamisele kuuluv asi ei ole oluliselt halvenenud või vähenenud. Ostja ei
vastuta asja sellise halvenemise, vähenemise või hävimise eest, mis toimus temast olenemata põhjustel.
•Kui lepingutingimustes on märgitud asja tagastamine ainult posti teel, tuleb asi kauplejale tagastada posti teel mõistliku
aja jooksul. Kui ostja ei ole kauplejat teavitanud taganemisõiguse kasutamisest, tuleb asi tagastada taganemistähtaja
jooksul. Kaupleja peab hüvitama ostjale tagastamisega seotud kulud.
•Kui on ostetud mingi töö või teenus, mida ei ole võimalik tagastada, peab ostja saadud kasu eest tasuma kauplejale
mõistliku hüvitise.
•Kui koduukseleping on seotud ka asja omandamiseks krediidi andmisega, ei pea ostja seda eraldi tühistama, kui ta
taganeb koduukselepingust. Asja omandamise krediidiks loetakse maksuaega või laenu, mille tagab kaupleja ise või mille
tagamise on kaupleja kokku leppinud krediidiasutusega ning millega tagatakse ainult selle asja omandamine.
Krediidiandja peab viivitamata ja mitte hiljem kui 30 päeva jooksul arvates taganemisteate saamisest hüvitama ostjale
tema poolt tehtud maksed. Ostjal on õigus saada viivitusintressi, kui tema poolt tehtud makseid ei hüvitata
eespoolnimetatud tähtaja jooksul.

TAGANEMISTEADE
Kaupleja nimi/ärinimi: …………………………………………………………
Kaupleja aadress: ……………………………………………………………
Taganen «……» …………………………… sõlmitud lepingust, millega ostsin
(kauba/teenuse) …………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………
Palun tagastada minu poolt tasutud summa ning tagastamiskulud, ……… krooni.
Sõltuvalt koduukselepingu teatises märgitud tagastamise viisist, täita üks järgnevatest osadest:
Kaup on võimalik kätte saada aadressil ………………………………………
järgmistel aegadel (kuupäevad/kellaajad) ……………………………………
Tagastan kauba posti teel.
Ostja nimi ja allkiri
Kuupäev

