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1. KLIENDILEPINGU 

OBJEKT 
Käesoleva kliendilepingu (edaspidi nimetatud „Kliendileping“) alusel asub 
Klient ELASA kliendiks õigusega kasutada valguskaabli kiurendi teenust 
vastavalt Kliendilepingu, Tootelepingu ja Tüüptingimuste ning 
pooltevaheliste muude kokkulepetega. 

2. TOODE JA 

TOOTELEPING 
(a) Konkreetse renditava valguskaabli kiu parameetrid, asukoht, tehnilised 
andmed ning lahendused (edaspidi nimetatud kui „Toode“) sätestatakse 
ELASA ja Kliendi vahel täiendavalt sõlmitavas Tootelepingus.  
(b) ELASA ja Kliendi vahel sõlmitud konkreetse Tootelepingu kehtivus või 
lõppemine või konkreetse Tootelepingu ülesütlemine ei mõjuta käesoleva 
Kliendilepingu kehtivust.  

3. KLIENDILEPINGU 

KEHTIVUS  
(a) Kliendileping jõustub alates selle allakirjutamisest Poolte poolt ning on 
sõlmitud tähtajatuna.  
(b) Kliendileping lõpeb Poolte kokkuleppel või juriidilisest isikust Kliendi 
likvideerimisega. 
(c) Pooltel on õigus Kliendileping üles öelda vastavalt Tüüptingimustes 
sätestatud tingimustele ja korrale.  
(d) Kliendilepingu lõppemisel lõppevad samaaegselt ka kõik Kliendi ja 
ELASA vahel sõlmitud Tootelepingud.  
(d) Pooled on kohustatud täitma kõik Kliendilepingust ja/või Tootelepingust 
tulenevad kohustused hiljemalt ühe (1) kuu jooksul pärast Kliendilepingu 
lõppemist. 

4. HIND  Klient tasub ELASA-le Tootelepinguga võimaldatavate Toode(te) ning 
osutatavate Teenus(te) eest vastavalt käesoleva Kliendilepingu lisaks olevas 
Hinnakirjas sätestatud tasumääradele ja hindadele. 

5. HINNA 

MUUTMINE 
Klient mõistab, et ELASA juhindub Hinnakirjas sätestatud tasumäärade ja 
hindade kehtestamisel järgnevatest õigusaktidest ning kohustuslikest 
otsustest: 
(a) Euroopa Komisjoni otsus 20. juulist 2010.a.  Riigiabi N 196/2010- Eesti 
„Üle-Eestilise lairiba internetiühendust võimaldava jätkusuutliku 
infrastruktuuri rajamine“; 
(b) Meetmete määrused, mille alusel on rahastatud ELASA võrgu rajamist; 
(c) Elektroonilise side seadus; 



(d) Konkurentsiseadus. 
ELASA võib ühepoolselt muuta Hinnakirjas sätestatud tasumäärasid ja 
hindasid, kui muutmise vajadus tuleneb ülalnimetatud õigusaktide  või 
kohustuslike otsuste muutmisest või nimetatud aktides või otsustes 
sätestatud ELASA-le kehtivate kohustuslike tingimuste täitmise vajadusest.  
ELASA teavitab Klienti Hinnakirja muutmise kavatsusest vähemalt üks (1) 
kuu ette. Muudatusega mittenõustumise korral on Kliendil õigus nimetatud 
teavitamistähtaja jooksul Leping üles öelda täites selleks hetkeks kõik enda 
Lepingulised kohustused. Vastava tähtaja jooksul ülesütlemiseõiguse 
mittekasutamisel loetakse, et Kliendil ei ole seoses Hinnakirja muutmisega 
mingeid pretensioone ning muudatus jõustub Kliendile saadetud teates 
sätestatud tähtpäeval.  

6. ARVELDUSED (a) Klient kohustub maksma kõik Too(de)te ja Teenus(t)e osutamisega 
seonduvad tasud ja hinnad Kliendile väljastatud arvete kohaselt ELASA 
poolt esitatud arvel näidatud arveldusarvele ning tähtajaks.   
(b) Kui Klient ei ole tasunud temale osutatud Teenus(t)e või Too(de)te eest 
õigeaegselt on ELASA-l õigus nõuda tähtaegselt laekumata summalt viivist 
Tüüptingimustes fikseeritud määras.    
(c) Juhul, kui Kliendileping lõpeb või lõpetatakse, kohustub Klient tasuma 
ELASA-le Lepingu kehtivuse perioodi lõpuni tasumisele kuuluvad tasud ja 
hinnad ühekordse maksena ELASA poolt Kliendile esitatava arve kohaselt.  

 Arved esitatakse kliendile:  
 Paberkandjal: [____] e-arvena: [____] 

7. VASTUTUS  
 

Kliendilepingu rikkumisel kohalduv vastutus on sätestatud 
Tüüptingimustes. 

8. MUUD 

TINGIMUSED    
(a) Kliendileping on Kliendiga eraldi läbi räägitud.  
(b) Klient kinnitab käesolevale Lepingule alla kirjutades, et ta on tutvunud 
Tüüptingimustega ning kohustub neis sätestatust kinni pidama.  
(c) Pooled on kohustatud teatama Kliendilepingus sätestatud andmete 
muudatustest viie (5) tööpäeva jooksul alates muudatuste tegemisest.   
(d) Poolte vahelised vaidlused lahendatakse Poolte vaheliste läbirääkimiste 
teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel kuulub vaidlus lahendamisele Harju 
Maakohtus. 
(e) Kliendileping on koostatud eesti keeles kahes eksemplaris, millest 
kummalegi Poolele jääb üks eksemplar. 

9. POOLTE 

ALLKIRJAD  
 

ELASA: KLIENT: 

ALLKIRI   
 

ESINDAJA NIMI 
 

  

 


