9. Viivised
9.1. Kui töövõtja ei lõpeta töid märgitud ajaks ja hilinemine ei tulene temast olenematutest asjaoludest, on tellijal õigus nõuda viivist 0,15% (null
koma viisteist protsenti) lõpetamata tööde mahust päevas, kuid mitte rohkem kui 10% (kümme protsenti) lepingu kogumaksumusest. Nimetatud
viivise võib tellija maha arvestada töövõtjale tasumisele kuuluvast summast.
9.2. Kui tellija viivitab tasumisega üle lepingus kokkulepitud tähtaja, on töövõtjal õigus nõuda tellijalt viivist 0,15% (null koma viisteist protsenti)
päevas tasumata summalt iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest. Viivist arvestatakse alates tasumise tähtajale järgnevast päevast kuni tasumise
päevani. Nõude loovutamisel inkassofirmale kohustub tellija tasuma võlgnevuse sissenõudmisega kaasnevad kulud.
10. Pretensioonid ja vaidlused
10.1. Juhul, kui tööde vastuvõtmisel on tellijal pretensioone kokku lepitud tööde kvaliteedi kohta, teatab tellija sellest esimesel võimalusel mõistliku
aja jooksultöövõtjale ja töövõtja kohustub esimesel võimalusel kokkuleppel tellijaga puuduse kõrvaldama.
10.2. Kui töövõtja ei nõustu tellija pretensioonidega tööde kvaliteedi kohta, võib tellija nõuda töödele ekspertiisi määramist. Kui ekspertiis tõestab
tellija pretensiooni õigsust, kannab ekspertiisi kulud töövõtja. Kui ekspertiis tõestab tellija pretensioonide alusetust, kannab ekspertiisi kulud tellija.
10.3.Töövõtjal on õigus lõpetada käesolev leping ennetähtaegselt tööde lõpetamise võimatuse korral tellija süül või juhul, kui tellija on kohustunud
tasuma tööde eest etapiviisiliselt ning tellija on viivitanud eelmise etapi eest tasumisega üle 7 (seitsme) kalendripäeva.
10.4.Töövõtjal on õigus lükata edasi lepingu lõpptähtaega vastavalt tootmisgraafiku võimalustele, kui tellija on hilinenud ettemaksu tasumisega.
10.5. Käesoleva lepingu punktis 10.3 ettenähtud põhjustel lepingu lõpetamisel on tellija kohustatud tasuma töövõtjale faktiliselt teostatud tööde eest
ning hüvitama töövõtjale lepingu lõpetamisega tekitatud kahju, samuti tasuma punktis 9.2 ettenähtud juhul viivise.
10.6. Kauba juhusliku hävimise risk läheb töövõtjalt tellijale üle alates tööde üleandmise-vastuvõtmise akti allakirjutamisest.
10.7. Käesoleva lepingu täitmisel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Eesti
Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras.
11. Käesolev leping tühistab kõik tellija ja töövõtja vahelised ettenähtud tööde teostamist puudutavad varasemad suulised ja kirjalikud kokkulepped.
12. Tellijapoolsed toote muudatused on tasulised (25 eurot + km). Muudatused, mis tehakse peale tootmise alustamist, lisab lepingu hinnale ka
tootmiskulu etapini, milleni tooted on toodetud. Muudatused jõustuvad pärast nende allakirjutamist tellija ja töövõtja poolt allakirjutamise
momendist alates või nende poolt kirjalikult määratud tähtajal.
13. Lepingus tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mille
saabumist tellija ja töövõtja lepingu sõlmimisel ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud). Käesolevas lepingus mõistetakse vääramatu
jõuna ülestõusu, üldstreiki, epideemiaid, loodusõnnetusi, tulekahju, massilisi rahutusi, sõda, riigikogu või valitsuse akti, mis oluliselt takistab
käesoleva lepingu täitmist ning muid lepingus loetlemata asjaolusid, mida tellija ja töövõtja aktsepteerivad vääramatu jõuna.
14. Käesolev leping jõustub sõlmimise kuupäevast ja kehtib kuni tööde üleandmiseni tellijale. Tööde üleandmise-vastuvõtmise aktile kirjutab alla
lepingu sõlminud isik või tema poolt kirjalikult volitatud isik.
15. Kaup kuulub kuni lõpliku tasumiseni töövõtjale ning töövõtjal on õigus etteteatamata oma kaup tellijalt tagasi võtta kui tellija ei suuda
võlgnevusi likvideerida 30 (kolmekümne) päeva jooksul ning sealjuures ei ole töövõtja kohustatud korvama tellijale tehtud kulutusi kauba tagasi
võtmisel.
16. Käesolev leping on vormistatud kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest üks antakse töövõtjale ja teine tellijale.

HOOLDUS JA GARANTII
Paigaldatud akent ei tohi samal päeval kasutada, et oleks tagatud toote konstruktsiooni lõplik fikseerumine.
1. Peale PVC akende paigaldamist eemaldada kaitsekiled välimiselt raamipinnalt 1 (ühe) nädala jooksul.
2. Akende sisepalede viimistlemisel hoida aknad kinnises asendis, et tolmu, krohvi vms ei satuks akna lengi ja avatava osa vahele.
3. Akende läheduses tuleks vältida töid, mis on seotud kuumade osakeste lendlemisega (keevitamine, lihvimine vms).
4. Akendele ei tohi riputada koormusi ega kleepida klaasile kilesid.
5. Et Teie aknad kaua ilma probleemideta avaneksid ja tihedalt sulguksid, peab aknaid kaks korda aastas hooldama. Soovitatavalt kevadel ja sügisel.
6. Aknaraame pesta mitteabrasiivse pesemisvahendiga.
7. Eemaldage tolmuimejaga akna ja tihendite vahel olev tolm ja praht.
8. Määrige tihendeid spetsiaalse silikooniga.
9. Suluste liikuvatele osadele tilgutage õli (happevaba õli, nt õmblusmasina õli). Täpsem info www.koduaken.ee
10. Akende tasuta järelreguleerimist teostame 1 (ühe) aasta jooksul alates tööde üleandmisest ainult Koduaken OÜ poolt paigadatud akendele.
Garantii
1. Garantii PVC akendel on 5 (viis) aastat ning ustele, lisadele ja töödele 25 (kakskümmend viis) kuud.
2. Müügigarantiiks on müüja (müügigarantii andja) lubadus müüdud PVC akende või uste garantiis ettenähtud tingimustel tasuta või tasu eest välja
vahetada, parandada või tagada muul viisil asja vastavus garantiis ettenähtud tingimustele.
3. Garantiitähtaeg algab ostjale kauba üleandmisest. Garantiitähtaja kulg peatub ajal, mil ostja ei saa asja kasutada lepingutingimustele
mittevastavuse
tõttu, mille eest vastutab müügigarantii andja.
4. Garantii dokumendiks on töövõtuleping.

Müügigarantii erisused
1. Ostjal tuleb tutvuda müügigarantii tingimustega enne müügilepingu sõlmimist.
2. Müügigarantii andja on Koduaken OÜ, Peterburi tee 38, 11415 Tallinn, tel 6066266.
3. Müügigarantii annab ostjale õiguse garantiitähtajal nõuda toote tasuta parandamist või asendamist, kui on täidetud kõik garantii- ja
hooldusnõuded.
4. Garantiitähtajal ostja poolt paigaldatud avatäidete tasuta parandamised või asendamised teostatakse Peterburi tee 38/12, 11415 Tallinn.
5. Ostja objektil parandamisel või asendamisel rakendub transporditasu vastavalt hinnakirjale.
6. Toote parandamise puhul garantiitähtajal pikeneb müügigarantii parandamise aja kestuse võrra.
7. Ostja poolt paigaldatud defektsete avatäidete asendamise korral ei ole töövõtja kohustatud kompenseerima või teostama palede või fassaadi
viimistlust.
Garantii akendele ja ustele kehtib:
- PVC materjali vastupidavusele;
- PVC materjalide keemilisele vastupidavusele;
- PVC materjalide valgusele ja ilmastikukindlusele;
- aknatihendite ilmastikukindlusele;
- sulustussüsteemide töökindlusele;
- akende ja uste veepidavusele;
- klaaspaketi niiskus- ja tolmukindlusele.
Garantii akendele ja ustele ei kehti:
- materjalide pinnadefektide korral, kui need on tekkinud peale tööde üleandmist;
- nn loomulikust kulumisest tingitud detailide väljavahetamisele või järelreguleerimisele;
- akende ja uste kasutus- ning hooldusjuhendi mittetäitmise korral;
- päikese, tulekahju, klaasi termilise purunemise ja loodusnähtuste (torm, üleujutus jm) mõjul tekkinud vigastuste korral.
- vandalismi, muu füüsilise tegevuse ja mittenõuetekohase paigalduse korral;
- akende pinnavigastuste korral, mis ei ole visuaalselt märgatav 2 (kahe) meetri kauguselt tavalise valgustatuse korral vaadatuna risti pinnaga;
- sauna leiliruumi paigaldatud PVC avatäidetele;
- rõdude kinniehituse korral paigaldatud konstruktsiooni veekindluse kohta.
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