
Tooterubriigi kasutamise leping

Käesoleva lepingu on sõlminud Hambaarst.ee (edaspidi TÄITJA), keda esindab Andrus 
Riim (Magnum Dental AS, Aardla 13, Tartu) ja .......................  (edaspidi TELLIJA), 
keda esindab ........................................................................................ (firma/aadress). 

Lepingu osapooled leppisid kokku järgnevas:

1. Lepingu tingimused

• TÄITJA  loob  TELLIJALE  tooterubriigis  (http://www.hambaarst.ee/tooted/) 
nimelise alamrubriigi, mis sisaldab 8-15 tootetutvustuse alamlehte ja TELLIJA 
poolt esindatava brändi tutvustuse lehe

• Kokkuleppel TÄITJAGA, saab TELLIJA näidata 1 oma toodet Tooterubriigi ja 
Hambaarst.ee avalehe ääremenüüs paiknevas "Kuumade toodete" nimekirjas.

• TELLIJA saab edastada  infot  oma uudistoodete  kohta  maksimaalselt  1  kord 
kuus Uudiste rubriigis (http://www.hambaarst.ee/uudised/)

• TELLIJAL on õigus saata 4 korda aastas (1 kord kvartalis) otsepostitust kõigile 
Hambaarst.ee kasutajatele, kes on seda lubanud

• TELLIJAL on  võimalus  muuta  avaldatud  tootetutvustuste  infot,  lisada  uusi 
tooteid, 
eemaldada vanu – info  avaldatavatest  materjalidest  esitatakse  elektrooniliselt 
koos juhistega

• TELLIJAL  on  õigus  tellida  reklaambannereid  30%  soodsamalt  avalikust 
hinnakirjast.  Bannerite  avaldamise  hind  ei  kuulu  aastamaksu  sisse,  vaid 
tasutakse eraldi.

• ................................................................................................................................
...............................................................................................................................

2. TELLIJA kohustused ja vastutus 

• TELLIJA kohustub  tasuma  tooterubriigi  aastamaksu   .........  EUR  2  nädala 
jooksul  TÄITJA  poolse  arve  esitamisest.  Aastamaksu  tasumine  toimub 
ettemaksuna/järelmaksuna  käesoleva  kalendriaasta  eest.  Poolte  kokkuleppel 
saab tasuda ka osade kaupa.

• TELLIJA  kohustub  edastama  tooterubriigis  avaldamisele  kuuluvad  toote-
kirjeldused vastavalt TÄITJA poolt kehtestatud tehnilistele tingimustele, mis on 
toodud aadressil http://www.hambaarst.ee/reklaam/tootetutvustused/

• TELLIJA vastutab tooterubriigis avaldatud info täpsuse eest

3. TÄITJA kohustused ja vastutus

• TÄITJA  kohustub  avaldama  Hambaarst.ee  Tootetutvustuste  rubriigis  kõik 
TELLIJA poolt edastatud materjalid 2 nädala jooksul, kui TELLIJA on tasunud 
käesoleva  kalendriaasta  aastamaksu.  Viivitustest  ja  probleemidest  materjalide 
avaldamisel teavitatakse TELLIJAT esimesel võimalusel.

• TÄITJA kohustub tagama TELLIJA tootetutvustuste tõrgeteta näitamise

• TÄITJA ei vastuta avaldatavate materjalide sisulise õigsuse eest



4. Lepingu kehtivus

• Käesolev leping on sõlmitud tähtajatult/ajavahemikuks ......................................

• Lepingu osapooltel on õigus leping ühepoolselt lõpetada, teatades sellest ette 
vähemalt 1 kuu.

• Käesoleva lepingu tingimuste mittetäitmisest tulenevad vaidlused lahendatakse 
poolte  vahel  läbirääkimiste  teel.  Kui  läbirääkimistel  kokkulepet  ei  saavutata, 
lahendab vaidluse kohus.

Leping on sõlmitud kahes eksemplaris: .........................................................................

TELLIJA esindaja: ..............................

TÄITJA esindaja:............................


