
Lisa nr 2

TÖÖVÕTULEPINGU SISU
1. Kui Tellija tellib Lepingu alusel kauba paigalduse Töövõtja poolt Tellija objektil

Paigaldus sisaldab:
1.1.  Avade mõõdistamist Töövõtja poolt
1.2.  Vanade avatäidete eemaldamine (demontaaz)
     * Vanade avatäidete demonteerimisel Töövõtja ei vastuta vanadele avatäidetele, aknalaudadele, veeplekkidele, piirliistudele ja muudele lisadele  

tekkinud kahjustuste eest. Samuti ei vastuta Töövõtja lahtise ja pragunenud krohvi, plokkide või kivide pudenemise eest.
     *Töövõtja ei vastuta paigaldajatest mitteolenevatel põhjustel avatäidetele tekitatud defektide eest.
     * Demonteeritud avatäited kuuluvad Tellijale, välja arvatud kui pole kirjalikult kokku lepitud teisiti.
1.3.  Uute avatäidete paigaldamine (montaaz)
        Nõuetekohane loodimine, kinnitamine spetsiaalsete kinnitusvahenditega ja soojustamine polüuretaan montaazivahu või polüstüreeni ja montaazivahu               

kombinatsiooniga.
1.4  Transport Tallinna piires

2. Kui Tellija tellib Lepingu alusel sisepalede taastamise Töövõtja poolt Tellija objektil
Sisepalede taastamine (viimistlus) sisaldab:

2.1.  Montaaz ivahu  lõ ikamine
2.2.  Ava tä ide t e  s isemis t e  pa le de  ka tmine  k ipsp laad iga .
2 .3  K ipsp laad i  k inn i t amine

Kipsplaat lõigatakse vana palega mõõtu, kleebitakse montaazivahuga vana pale järgi. Kui maja või vana pale ei ole loodis, ei pea kipsplaat jääma 
loodi.
Palede taastamine tähendab: kui vana pale on loodist väljas, siis ei pea ka taastatud pale loodis olema.

2.4 Kipsplaadi töötlemine
Vanale palele kinnitatud kipsplaadi üks äär, mis ulatub seinast üle, lihvitakse seinaga tasa ja kipsplaadi ning seinavaheline äär täidetakse segu või                    
hermeetikuga.
Kipsplaadi augud, kriimustused ja ebatasased pinnad täidetakse pahtliga ning lihvitakse. Kipsplaadi ja seinavahel oleva prao täitmisel on seguga  
lubatud seina peale minna kuni 10cm ulatuses.

2.5  Aknalaua ja seinavaheline ava
 Aknalaua ja seina vaheline ava täidetakse montaazivahuga või kipsplaadiga ning kaetakse liimsegu ja/või pahtliga. Aknalaua alt seina peale 
viimistlustöödega minemine ei ole piiratud ja selle määrab viimistleja vastavalt vajadusele ise.

2.6 Aknalaua ja akna vaheline ava
Aknalaua ja akna vaheline ava täidetakse hermeetikuga.

2.7   Lõppviimistlus
 Pahtli lihvimine liivapaberiga ning seejärel värvimine. Värvitakse valge lateksvärviga 1-2 korda kuni aknapale on ühtlaselt valge. Värvi 
tolmukindlaks muutumisel täidetakse akna ja kipsplaadi vahelised praod hermeetikuga. Sama tehakse ka aknalaua ja kipsplaadi vahelise praoga.

*Viimistlus ei sisalda muid fassaadi ega siseviimistlustöid (välisseintelt ja välispaledelt pudenenud lahtise krohvi taastamine, 
puidust piirde ja muude katteliistude taastamine või asendamine).

3. Kui Tellija tellib Lepingu alusel välispalede taastamise Töövõtja poolt Tellija objektil
        Välispalede taastamine (välisviimistlus) sisaldab:
3.1   Montaazivahu lõikamine
3.2   Avatäite ja välispale vahelise ava täitmine hermeetikuga või krohviseguga kahjustatud osa ulatuses.

*Välisviimistlus ei sisalda lauskrohvimist ega värvimist.

4. Kui Tellija tellib Lepingu alusel vanade akende ja uste utiliseerimise Töövõtja poolt Tellija objektil
    Vanade akende ja uste äravedu sisaldab:

4.1  Vanade akende-uste ja nende juurde kuuluvate muude detailide äravedu
4.2  Demontaazi käigus tekkinud prahi äravedu.

MÜÜGILEPINGU SISU

1.     Kui Tellija poolt tellitava kauba puhul on tegemist Tellija poolse paigaldusega, vastutab Tellija mõõtmete ja muude andmete õigsuse eest. 
2.     Kauba mõõtmete kontrollimiseks Töövõtja poolt ostab Tellija mõõtmisteenuse, tasudes mõõdistamistööde eest vastavalt Töövõtja hinnakirjale. 

Sellisel juhul vastutab  mõõtude eest Töövõtja.
3.     Juhul, kui Tellija poolt tellitav kaup on Töövõtja paigaldusega, vajavad kauba mõõtmed ülekontrollimist Töövõtja  poolt.

TEENUSTÖÖDE TEOSTAMINE

1. Juhul kui Töövõtja poolt teatatud paigaldus- ja/või viimistlustööde teostamise aeg Tellijale ei sobi või Tellijast sõltuvate muude asjaolude tõttu ei ole
võimalik  teostada teenustöid Tellija objektil punkt 4.1 nimetatud tähtajal, siis loetakse punktis 4.1 märgitud tähtaeg Töövõtjale mitte siduvaks.

2. Tellija tagab Töövõtja  töötajatele ja sõidukitele vaba juurdepääsu objektile ning vahetavatele akendele-ustele seest poolt. Tellija tagab 
paigaldustöödeks vähemalt kahe meetri raadiuse töötsooni. 

     *Objektil asuvate esemete ja põrandapinna katmise, kaitsmise eest vastutab Tellija.
     *Töövõtja ei teosta Tellija objektil lauskoristamist ega akende pesu.
3.    Aknapalede taastamine (viimistlus) teostatakse orienteeruvalt kümne (10) tööpäeva jooksul peale akende paigaldamist. Tööpäevi loetakse
       Nädalapäevi esmaspäevast reedeni.
4.    Lepingu punktis 4.1 ja 5.1 nimetatud tähtaeg pikeneb ilmastikust tingitud seisupäevade ulatuses. Seisupäevadeks loetakse tööpäeva, kus tuule kiirus

on suurem  kui  13m/s ja/või keskmine ööpäevane temperatuur -15 c järgi.

/ Nimi ja allkiri/                                                                                          /Nimi ja allkiri/


