
 

 

  

EHITISE AJUTISE KASUTAMISE LEPINGU, PIKAAJALISE PUHKUSETOOTE LEPINGU, 

VAHENDUSLEPINGU JA VAHETUSSÜSTEEMILEPINGU TAGANEMISÕIGUSE TÜÜPVORM  

 

TAGANEMISÕIGUS 

Tarbijal on õigus põhjust avaldamata taganeda lepingust 14 päeva jooksul. 

Taganemisõigus algab .................................... (täidab pakkuja enne vormi tarbijale esitamist). 

Kui tarbija ei ole saanud lepingu sõlmimisel käesolevat vormi, algab taganemistähtaeg päevast, mil 

tarbija saab kätte käesoleva vormi, kuid lõpeb igal juhul üks aasta ja neliteist päeva pärast 

lepingudokumendi või selle koopia kättesaamise päeva, kui see on hilisem kui lepingu sõlmimise 

päev. 

Kui tarbija ei ole saanud lepingu sõlmimisel kogu nõutavat teavet, algab taganemistähtaeg päevast, 

mil tarbija saab selle teabe, kuid lõpeb igal juhul kolm kuud ja neliteist päeva pärast lepingudokumendi 

või selle koopia kättesaamise päeva, kui see on hilisem kui lepingu sõlmimise päev. 

Taganemisõiguse kasutamiseks teavitab tarbija pakkujat allpool toodud nime/ärinime ja aadressi 

kaudu, kasutades kirjalikku taasesitamist võimaldavat vormi (näiteks posti või e-kirja teel). Tarbija võib 

teavitamiseks kasutada käesolevat vormi, kuid see ei ole kohustuslik. 

Kui tarbija kasutab taganemisõigust, ei kaasne sellega tema jaoks mingeid kulusid. 

Käesolev vorm ei piira tarbija õigust kasutada lisaks taganemisõigusele riigisisestest  

õigusaktidest tulenevaid teisi talle ettenähtud õigusi. 

ETTEMAKSU KEELD 

 

Taganemistähtaja jooksul on keelatud mis tahes ettemaks tarbija poolt. Ehitise ajutise kasutamise 

lepingu, pikaajalise puhkusetoote lepingu ja vahetussüsteemilepingu puhul on pakkujal või kolmandal 

isikul keelatud tarbijalt nõuda ja vastu võtta mis tahes makse tegemist, tagatise andmist, võla 

sõnaselget tunnistamist või muu sellise tehingu või toimingu tegemist. 

Vahenduslepingu puhul on pakkujal või kolmandal isikul keelatud tarbijalt nõuda ja vastu võtta mis 

tahes makse tegemist, tagatise andmist, võla sõnaselget tunnistamist või muu sellise tehingu või 

toimingu tegemist enne vahendatava lepingu tegelikku sõlmimist või vahenduslepingu lõppemist. 

 

 

 

 

Justiitsministri 25.03.2011. a määruse nr 17 
„Ehitise ajutise kasutamise lepingu, 

pikaajalise puhkusetoote lepingu, 
vahenduslepingu ja vahetussüsteemilepingu 

taganemisõiguse tüüpvormi kehtestamine” 
lisa 



 

 

 

 

                 TAGANEMISAVALDUS 

 

Pakkuja nimi/ärinimi (*)  

Pakkuja aadress (*)  

 

Käesolevaga teatan, et olen otsustanud lepingust taganeda. 

 

Lepingu sõlmimise kuupäev (*)  

Tarbija nimi (**) 

 

 

 

 

 

Tarbija aadress (**)  

 

 

 

Tarbija allkiri (**)  

 

 

Täidetakse vaid juhul, kui käesolev vorm edastatakse paberil. 

 

Kuupäev (**)  

 

(*) Täidab pakkuja enne vormi tarbijale edastamist. 

(**) Täidab tarbija, kui lepingust taganemiseks kasutatakse käesolevat vormi. 

 

 

Tarbija allkiri teabe saamise kinnitamiseks 


