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1. ÜLDSÄTTED 

1.1 Käesolevad Eesti Energia AS (edaspidi: müüja või pool) 
tüüptingimused (edaspidi: tüüptingimused) reguleerivad turuosalisele 
(edaspidi: ostja või pool) elektrienergia müüki avatud tarnena avatud 
tarne lepingu katkemisel (edaspidi: avatud tarne). 

1.2 Nõuetekohase avatud tarne lepingu puudumisel loetakse 
turuosalise avatud tarnijaks selle võrguettevõtja poolt nimetatud 
müüja, kelle võrguga on tema elektripaigaldis ühendatud. 

1.3 Avatud tarnet osutab Elektrilevi OÜ nimetatud müüja Eesti 
Energia AS.  

2. MÕISTED 

2.1 Avatud tarne – turuosalisele kogu temale vajaliku elektrienergia 
müümine või turuosalisele tema bilansi tagamiseks 
kauplemisperioodil puudu jääva elektrienergia koguse müümine või 
temalt kauplemisperioodil ülejääva elektrienergia koguse ostmine. 

2.2 Avatud tarne lepingu katkemine – turuosalisele ei osutata 
elektrienergia müüki avatud tarnena elektrilepingu alusel elektrimüüja 
poolt. 

2.3 Bilansienergia hind – süsteemihalduri poolt ja vastavalt seadusele 
arvutatud elektrienergia hind igaks kauplemisperioodiks; 
süsteemihaldur avalikustab bilansienergia hinna oma kodulehel 
www.elering.ee.  

2.4 Elektrimüüja – tegevusluba omav elektrienergia tarnija, kellega 
turuosalisel on sõlmitud nõuetekohane avatud tarne elektrileping. 

2.5 Kauplemisperiood – on täistund. 

2.6 Turuosaline – käesolevate tüüptingimuste mõistes tarbija, tootja 
ja võrguettevõtja. 

3. ELEKTRIENERGIA LEPING JA HIND 

3.1 Avatud tarne lepingu katkemisel müüja müüb ja ostja ostab 
elektrienergiat kirjaliku lepinguta käesolevate tüüptingimuste 
kohaselt. 

3.2 Müüja müüb avatud tarnet avatud tarne lepingu katkemisel 
bilansienergia hinnaga, millele lisab avatud tarne osutamisega seotud 
kulud ja marginaali. Elektrienergia hind on kilovatt-tunni põhine, 
hinnale lisandub käibemaks. 

4. ELEKTRIENERGIA KOGUSTE ARVESTAMINE NING 
ARVETE ESITAMINE 

4.1 Tüüptingimuste alusel müüdud avatud tarne koguseks on ostja 
tarbimiskoha mõõtepunktis vastavalt võrgulepingule mõõdetud või 
määratud elektrienergia kogused igas kauplemisperioodis.  

4.2 Müüja esitab ostjale tarbitud elektrienergia eest arve hiljemalt 
järgmise kalendrikuu 12. kuupäevaks. 

4.3 Arve väljastatakse ostjale võrgulepingus kokkulepitud ostja 
aadressile, vastavalt võrgulepingus kokkulepitule kas paberkandjal 
või elektroonilise dokumendiga. 

5. TASU MAKSMINE 

5.1 Ostja maksab müüjale elektrienergia tarbimise ja muud 
lepingutest tulenevad tasud arvetel märgitud maksetähtpäevadeks, 
viidates arvel olevale viitenumbrile. 

5.2 Tasu loetakse makstuks päeval, millal see laekub müüja 
arvelduskontole. 

5.3 Kui ostja ei maksa arvet märgitud maksetähtpäevaks, on müüjal 
õigus nõuda ostjalt kõigi tasude täieliku laekumiseni viivist 0,15% 
tähtajaks tasumata summast päevas. Viivist hakatakse arvestama 
maksetähtpäevale järgnevast päevast ja lõpetatakse tasude 
laekumise päeval. Kui ostja peab tasuma lisaks rahalisele 
põhikohustusele viivist, kustutatakse võlgnevusest kõigepealt viivis 
ning seejärel rahaline põhikohustus. Varem sissenõutavaks 
muutunud tasu kustutatakse enne hiljem sissenõutavat tasu. 

5.4 Kui ostja ei nõustu müüja esitatud arvega või nõustub sellega 
ainult osaliselt, teavitab ta sellest müüjat kirjalikult kohe pärast arve 
kättesaamist, ühtlasi põhjendades mittenõustumist. Osalise 
nõustumise korral maksab ostja aktsepteeritud osa. Müüja kontrollib 
ostja avaldust ja teatab ostjale kontrolli tulemustest 10 päeva jooksul 
pärast teate kättesaamisest. Müüja võib määrata arve tasumiseks 
hilisema maksetähtpäeva. Kui ostja avaldus ei olnud põhjendatud, 
maksab ostja tasu koos viivisega. 

6. VASTUTUS KOHUSTUSTE RIKKUMISE EEST 

6.1 Pooled vastutavad tüüptingimustes sätestatud kohustuste 
mittekohase täitmise või täitmata jätmise (kohustuse rikkumine) eest, 
sealhulgas isikute tegevuse eest, keda nad kasutavad oma õiguste 
teostamisel ja kohustuste täitmisel või kellel nad lubavad seda teha. 
Saamata jäänud tulu hüvitamisele ei kuulu. 

6.2 Kumbki pool ei vastuta tüüptingimustest või õigusaktist tuleneva 
kohustuse rikkumise eest, kui rikkumine on vabandatav. Eeldatakse, 
et kohustuse rikkumine ei ole vabandatav. Kohustuse rikkumine on 
vabandatav, kui pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. 

6.3 Pooled võivad tüüptingimuste rikkumise korral kasutada eraldi või 
koos kõiki seadusest või tüüptingimustest tulenevaid 
õiguskaitsevahendeid, kui seadusest või tüüptingimustest ei tulene, 
millist õiguskaitsevahendit kasutatakse ja kui kahju ei ole tekitatud 
tahtlikult või raske hooletuse tõttu või seadusest tulenevalt ei ole 
vastutuse piiramist keelatud. 

6.4 Ostja tarbimiskoha võrguühendus katkestatakse võrgulepinguga 
sätestatud korras, kui ostja on rikkunud käesolevaid tüüptingimusi 
ja/või ostja ja tema võrguettevõtja vahel sõlmitud võrgulepingu 
tingimust. 

7. TEAVITAMINE 

7.1 Teated, nõusolekud, kooskõlastused ja muud tahteavaldused 
loetakse esitatuks ja kätteantuks, kui tahteavaldus on edastatud 
teisele poolele suulises, kirjalikus, kirjalikku taasesitamist 
võimaldavas või elektroonilises vormis võrgulepingus märgitud või 
teisele poolele kirjalikult teatatud kontaktandmetel. Suuliselt 
edastatud tahteavaldus loetakse edastatuks, kui müüja on selle 
salvestanud. 
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7.2 Ostja teavitab müüjat viivitamatult kõigist asjaoludest, mis 
takistavad tüüptingimuste täitmist. 

8. TÜÜPTINGIMUSTE KEHTIVUS 

8.1 Tüüptingimused hakkavad kehtima müüja poolt määratud 
tähtpäeval pärast seda kui tüüptingimused on avaldatud müüja 
kodulehel ja on pooltele täitmiseks kohustuslikud ajavahemikul, kui 
ostja avatud tarne leping elektrimüüjaga on katkenud. 

8.2 Tüüptingimused reguleerivad punkti 1.1 kohast elektrienergia 
müüki alates elektrimüüjaga sõlmitud avatud tarne lepingu 
lõppemisele järgneva päeva kella 00.00-st kuni uue avatud tarne 
lepingu jõustumise päeva kella 00.00-ni.  

8.3 Tüüptingimuste kehtivusperioodi lõppemisel ostjale kohaldatakse 
ka pärast perioodi lõppu neid tüüptingimuste sätteid, mis oma 
olemuse tõttu sätestavad poolte õigusi ja kohustusi pärast 
tüüptingimuste kehtivusperioodi lõppemist 

8.4 Müüja on kohustatud täitma tüüptingimusi juhul, kui ostjal on 
kooskõlas õigusaktide ja võrgulepinguga toimiv võrguühendus.  

8.5 Müüjal on õigus käesolevaid tüüptingimusi muuta, järgides 
seaduses sätestatud korda.  

9. ERIMEELSUSTE LAHENDAMINE 

9.1 Tüüptingimuste täitmisest. muutmisest või lõpetamisest tulenevad 
eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste 
teel. 

9.2 Poole tegevuse või tegevusetuse peale, mis on vastuolus 
elektrituruseaduse või selle alusel kehtestatud õigusaktidega, võib 
teine pool esitada kirjaliku kaebuse Konkurentsiametile. 

9.3 Tüüptingimustest tulenevad vaidlused, mida pooled ei suuda 
lahendada poolte kokkuleppel, kuuluvad lahendamisele ostja elu- või 
asukoha järgses kohtus Eesti Vabariigi õigusaktide alusel. Juhul kui 
pärast käesolevate tüüptingimuste kohaselt tarbimise alustamist viib 
ostja oma asu- või tegevuskoha üle välisriiki või kui ostja tegevus- või 
asukoht ei ole hagi esitamisel teada, lahendatakse vaidlus Eesti 
Vabariigi kohtus Eesti Vabariigi õigusaktide alusel. Eelnimetatu ei 
välista poolte õigust esitada avaldus maksekäsu kiirmenetluses 
vastavalt nimetatud menetluse kohta sätestatud kohtualluvusele. 


