
AS SILLAMÄE SEJ elektrienergia müügi tüüptingimused  

Lk 1/ 5 

  
 

 

 

AS SILLAMÄE SEJ ELEKTRIENERGIA MÜÜGI TÜÜPTINGIMUSED 

 

 

 

 

SISUKORD 

 

1. ÜLDSÄTTED ............................................................................................................................................... 2 
2. MÕISTED .................................................................................................................................................... 2 
3. POOLTE KOHUSTUSED .......................................................................................................................... 3 
4. POOLTE ÕIGUSED ................................................................................................................................... 3 
5. LEPINGU JA TINGIMUSTE MUUTMINE ............................................................................................ 3 
6. LEPINGU LÕPPEMINE JA ENNETÄHTAEGNE LÕPETAMINE .................................................... 4 
7. POOLTE VASTUTUS ................................................................................................................................ 4 
8. INFORMATSIOON .................................................................................................................................... 4 
9. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE ........................................................................................................... 4 
10. VASTUTUS .................................................................................................................................................. 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kehtivad alates 01.01.2014. 



 

AS Sillamäe SEJ  Elektrienergia müügi tüüptingimused  

Lk 2/ 5 

1. ÜLDSÄTTED 

 

1.1.  Käesolevad Elektrienergia müügi tüüptingimused (edaspidi Tingimused) määravad kindlaks põhilised 

elektrienergia ostu-müügi üldised tingimused AS Sillamäe SEJ (edaspidi Müüja) ja elektrienergia ostja 

(edaspidi Tarbija) vahel (edaspidi koos nimetatud Pooled). 

1.2. Tingimused kuuluvad kohaldamisele kõigis Poolte vahelistes elektrienergia müüki reguleerivates 

lepingulistes suhetes alates Tingimuste kehtestamise päevast.  

1.3. Lepingus esitatakse järgmised andmed: 

1.3.1. Müüja ja Tarbija nimi ja äriregistrikood/isikukood ning aadress ja muud kontaktandmed; 

1.3.2. müüdava elektrienergia hind ja paketi põhitingimused; 

1.3.3. lepingu alusel makstavate tasude tasumise kord; 

1.3.4. lepingu tähtaeg. 

1.4. Leping sõlmitakse kirjalikus vormis. 

2. MÕISTED 

 

2.1. Tingimustes ja Lepingus kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses: 

2.1.1. Andmevahetusplatvorm – koht kus toimub turuosaliste andmevahetus süsteemihalduri kehtestatud 

vormi ja protseduuri kohaselt. 

2.1.2. Avatud tarne – kokkulepitud tarbimiskohtadele kogu vajamineva elektrienergia müümine avatud 

tarnena. Tarbija on kohustatud ostma kogu vajamineva elektrienergia Müüjalt. 

2.1.3. Avatud tarnija – isik, kes müüb tarbijale mõõtepunktis kogu vajaliku elektrienergia ja kannab 

mõõtepunkti osas õigusaktides sätestatud bilansivastutust. 

2.1.4. Bilansienergia – elektrienergia, mida bilansi hoidmise eesmärgil ostab ja müüb süsteemihaldur 

bilansihalduriga sõlmitud bilansilepingu alusel.  

2.1.5. Bilansienergia hind – süsteemihalduri avaldatud bilansienergia ostu ja müügihind.  

2.1.6. EIC – kood (European idenfication code) on unifitseeritud kodeerimissüsteemi alusel turuosalisele 

või mõõtepunktile määratud unikaalne identifikaator, mis on vajalik elektriturul tegutseva 

turuosalise kohta käiva infovahetuse automatiseerimiseks. 

2.1.7. Elektrienergia – võrgust saadav aktiivenergia. 

2.1.8. Elektrienergia päevatariif – esmaspäevast reedeni talvise vööndiaja järgi kell 7.00 kuni 23.00 

(suveajal 8.00 kuni 24.00) 

2.1.9. Elektrienergia öötariif – esmaspäevast reedeni talvise vööndiaja järgi kella 23.00 kuni 7.00 ning 

laupäeval ja pühapäeval ööpäevaringselt, suveajal kella 00.00 kuni 8.00. 

2.1.10. Jaotus – elektrienergia ülekanne jaotusvõrgu kaudu. 

2.1.11. Kauplemisperiood – kauplemisperiood on täistund. Päeva esimene tund on ajavahemik 00.00–

01.00 ja viimane tund on ajavahemik 23.00–00.00. 

2.1.12. Tarbija – on isik, kellega on sõlmitud  kirjalik Elektrienergia tarneleping. 

2.1.13. Leping – Elektrienergia tarneleping koos kõigi Lepingu lisade ja muudatustega. 

2.1.14. Maksetähtpäev – päev, mis on märgitud Müüja poolt väljastatavale arvele ja/või tuleneb 

käesolevatest Tüüptingimustest või Lepingust ja see tähendab päeva, millal Tarbija poolt peab 

olema tasumisele kuuluv summa  laekunud Müüja pangaarvele. 

2.1.15. Määratud tarne – Poolte vahel enne kauplemisperioodi algust kauplemisperioodiks kokkulepitud 

müüdav elektrienergia kogus. 

2.1.16. Poole all mõeldakse Müüjat või Tarbijat individuaalselt. 

2.1.17. Poolte all mõeldakse Müüjat ja Tarbijat koos. 

2.1.18. Tarbimiskoht – turuosalise elektripaigaldise liitumispunkt või liitumispunktide kogum, mis on 

turuosalise elektripaigaldise kaudu omavahel elektriliselt ühendatud. 

2.1.19. Tüüpkoormusgraafik – võrguettevõtja poolt koostatud ja Konkurentsiameti poolt kinnitatud 

elektrienergia jagunemise ajagraafik, mida kasutatakse mittekaugloetavate mõõtesüsteemide 

mõõtmistulemuste jaotamiseks tundide lõikesse. 

2.1.20. Viivis - sanktsioon Lepingus ettenähtud makse mittetähtaegse tasumise eest. Viivist on õigus 

arvestada mittetähtaegselt laekunud makse summalt alates Maksetähtpäevale järgnevast päevast 

kuni makse tegeliku laekumise päevani vastavalt Lepingus märgitud viivise määrale. 

2.1.21. Võrguettevõtja on elektriettevõtja, kelle elektrivõrguga on Tarbija elektripaigaldis ühendatud ja 

kes osutab Tarbijale võrguteenust. 
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3. POOLTE KOHUSTUSED 

 

3.1.  Müüja kohustused: 

3.1.1. müüa Tarbijale elektrienergiat kooskõlas Lepingu tingimustega.  

3.1.2. teatada Tarbijale oma andmete muutumisest vastavalt Tingimuste punktis 8.2.2. sätestatule; 

3.1.3. vajadusel selgitada Tarbijale Tingimuste ja Lepingu sisu ning neist tulenevaid Poolte õigusi ja 

kohustusi. 

3.2.  Tarbija  kohustused: 

3.2.1. tasuda Müüjale Elektrienergia eest vastavalt Tingimustele ja Lepingule ning makseprobleemide 

ilmnemisel teatada nendest koheselt Müüjale;  

3.2.2. teatada Müüjale koheselt vastavalt Tingimuste punktis 8.2.2. sätestatule enda isiku- või 

kontaktandmete muutumisest, samuti muudest asjaoludest, mis võivad takistada või mõjutada 

Lepingu ja Tingimuste nõuetekohast täitmist; 

3.2.3. teatada Tarbimiskoha võõrandamisest ning sellega seoses Lepingu lõpetamise soovist vastavalt 

Tingimustele. Kui Tarbija jätab vastava teate edastamata, peab Tarbija täitma Lepingut ning on 

kohustatud tasuma Tarbimiskohas  kolmandate isikute poolt tarbitud elektrienergia eest. Nimetatud 

vastutus lõpeb päevast, millal Tarbija informeeris Müüjat uutest Tarbimiskoha omanikest ja/või 

valdajatest. 

4. POOLTE ÕIGUSED 

 

4.1. Tarbijal on õigus: 

4.1.1. nõuda Müüjalt Lepingust tulenevate kohustuste täitmist ning Müüjapoolse Lepingu rikkumise 

tagajärjel Tarbijale tekitatud ja Tarbija poolt tõestatud otsese kahju hüvitamist õigusaktides ja 

Lepingus sätestatud tingimustel ja määrades. Tarbijal ei ole õigustatud nõuda kahju hüvitamist, kui 

kahju ärahoidmist võis Tarbija poolt mõistlikult oodata; 

4.1.2. osta Elektrienergiat Lepingus määratud tingimustel; 

4.1.3. saada infot Tüüptingimuste, rakendatavate tariifide, arvete esitamise ja tasumise kohta tulenevalt  

temaga sõlmitud Lepingust. 

4.2. Müüjal on õigus: 

4.2.1. nõuda Tarbijalt Lepingust tulenevate kohustuste täitmist ning Tarbijapoolse Lepingu rikkumise 

tagajärjel Müüjale tekitatud ja Müüja poolt tõestatud otsese kahju hüvitamist õigusaktides ja 

Lepingus sätestatud tingimustel ja määrades. Müüjal ei ole õigustatud nõuda kahju hüvitamist, kui 

kahju ärahoidmist võis Müüja poolt mõistlikult oodata;  

4.2.2. õigus nõuda viivist vastavalt Lepingu põhitingimustele tähtaegselt tasumata summalt päevas, kui 

Tarbija ei tasu arvet Maksetähtajaks;  

5. LEPINGU JA TINGIMUSTE MUUTMINE 

 

5.1. Lepingut saab muuta poolte kokkuleppel või muudel lepingus või seaduses ettenähtud alustel. Muutmise 

soovist tuleb teisele Poolele kirjalikult teatada vähemalt 30 (kolmkümmend) päeva ette. 

5.2. Müüja on õigustatud käesolevate Tingimuste ühepoolseks muutmiseks ja täiendamiseks ja seda eeskätt 

kooskõlas kehtivas seadusandluses aset leidnud muudatustega, aga samuti ka muudatustega Müüja 

majandustegevuses või töökorralduses. Müüja teatab Tingimustes muudatuste tegemisest vähemalt 30 

(kolmkümmend) päeva enne muudatuste rakendamist Müüja interneti kodulehel ning punktis 8 sätestatud 

viisil Tarbijale. 

5.3. Kui Tarbija ei nõustu Tingimuste muudatuste või uute Tingimustega, siis on tal õigus Leping üles öelda, 

teatades sellest punktis 8 sätestatud viisil Müüjale 30 (kolmekümne) päeva jooksul arvates muudatuste 

või uute Tingimuste kehtima hakkamise kohta teate avaldamisest. 

5.4. Kui Tarbija Lepingut 30 (kolmekümne) päeva jooksul arvates Tingimuste muudatuste või uute 

Tingimuste kehtima hakkamise kohta teate avaldamisest üles ei ütle, loetakse, et ta on vaikimisi 

avaldanud tahet nõustuda muudetud Tingimustega või uute Tingimustega ja ei oma sellega seoses Müüa 

vastu pretensioone. Muudetud või uued Tingimused saavad oma jõustumise päevast alates Lepingu 

lahutamatuks osaks ning on Pooltele täitmiseks kohustuslikud. 



 

AS Sillamäe SEJ  Elektrienergia müügi tüüptingimused  

Lk 4/ 5 

6. LEPINGU KEHTIVUS 

 

6.1. Leping jõustub selle allakirjutamisega. Elektrimüügi alguskuupäev lepitakse kokku Lepingus. 

6.2. Leping lõpeb: 

6.2.1. Lepingus ja Tingimustes sätestatud korras;   

6.2.2. Õigusaktides nimetatud põhjustel; 

6.2.3. Poolte kirjalikul kokkuleppel;  

6.3. Müüjal on õigus ennetähtaegselt Leping üles öelda Tarbijale:  

6.3.1. Kui Tarbija ei ole tasunud arvet  Müüja poolt antud täiendava mõistliku aja jooksul.   

6.3.2. Tarbija on kasutanud elektrienergiat ebaseaduslikult või on tahtlikult või raske hooletuse tõttu 

kahjustanud mõõteseadme plomme või taatlusmärgiseid; 

6.3.3. Õigusaktides nimetatud põhjustel. 

6.4. Tarbijal on õigus Leping ennetähtaegselt üles öelda, kui Müüja ei täida Lepingust tulenevaid kohustusi 

ning ei ole Tarbija poolt antud mõistliku aja jooksul kohustusi täitnud; 

6.5. Pooled teatavad üksteisele kirjalikul ette vähemalt 30 (kolmkümmend) päeva Lepingu ennetähtaegsest 

ülesütlemisest. Teates märgitakse lepingu ülesütlemise alus ning lepingu lõppemise kuupäev.  

6.6. Müüjal on õigus ühepoolse kirjaliku avalduse alusel erakorraliselt Leping üles öelda punktis 6.5 toodud 

etteteatamise tähtaega järgimata:  

6.6.1. Kui Tarbijal lõpeb kehtiv võrguühenduse leping või Võrguettevõtja on peatanud võrguteenuse 

osutamise vastavalt seadusega ettenähtud. 

6.6.2. Kui Tarbija on lepingut oluliselt rikkunud. Oluliseks rikkumiseks on eelkõige Tarbija poolt arvete 

tasumisega hilinemine rohkem kui ühe korra kolme kuu jooksul alates viimasest esitatud arvest. 

7. POOLTE VASTUTUS 

 

7.1. Pooled vastutavad Lepingus 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. 

7.2. Pool ei vastuta oma Lepingust või õigusaktist tuleneva kohustuse rikkumise eest, kui Pool rikkus 

kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida Pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse 

põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta Lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või 

seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.  

7.3. Pool hüvitab teisele Poolele Lepinguga sätestatud kohustuste rikkumisega põhjustatud otsese varalise 

kahju. Saamata jäänud tulu hüvitamisele ei kuulu. 

7.4. Müüja ei vastuta elektrienergia kvaliteedi ja elektrikatkestuste eest nii Tarbija kui ka Võrguettevõtja 

elektripaigaldises, mille tagajärjel on häiritud või katkeb Tarbija elektrienergiaga varustamine. 

Elektrienergia kvaliteet ja katkestused ei ole Lepingu objektiks. 

8. INFORMATSIOON 

 

8.1. Lepinguga seoses olevad teated esitatakse Lepingus toodud teisele Poolele teatatud postiaadressil või e-

posti aadressil kirjalikult. 

8.2. Teade loetakse kättesaanuks, kui: 

8.2.1. teade on üle antud allkirja vastu; 

8.2.2. teade on saadetud postiasutuse kaudu kirjaga ja postitamisest on möödunud 10 (kümme) päeva; 

8.2.3. teade on saadetud e-postiga. 

9. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE 

 

9.1. Müüja lähtub isikuandmete töötlemisel isikuandmete kaitse seadusest.  

9.2. Tarbija esitab Müüjale Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks vajalikud isikuandmed, s.h.: Tarbija ja/või tema 

esindaja nime ja isikukoodi, kontakt- ja tarbimiskoha andmed. Andmete muutumisel Lepingu täitmise 
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käigus esitab Tarbija Müüjale andmete muudatused või täiendavad andmed. 

9.3. Lepingu allkirjastamisega annab Tarbija Müüjale õiguse: 

9.3.1. töödelda Lepingus sisalduvaid Tarbija isikuandmeid, mis on vajalikud Müüja poolse teenuse 

osutamiseks Tarbijale; 

9.3.2. edastada Lepingus sisalduvaid Tarbija isikuandmeid ja elektrienergia tarbimisandmeid Müüja 

lepingulistele partneritele Müüja poolse Lepingu täitmise eesmärgil. 

9.4. Juhul, kui Tarbija ei täida temaga sõlmitud Lepingu tingimusi, vaatamata Müüja sellekohasele 

meeldetuletusele, on Müüjal õigus töödelda ja edastada Tarbija isikuandmeid (s.h. ka elektrienergia 

tarbimis- ja võlgnevuse andmeid) Lepingu täitmise või Lepingu täitmise tagamise eesmärgil Müüja 

lepingulistele partneritele võlgnevuse sissenõudmiseks. 

9.5. Tarbija on õigus saada teavet tema kohta kogutud andmete osas, nõuda ebaõigete andmete parandamist 

ning saada teavet, kellele tema andmeid on edastatud. 

10. VASTUTUS 

 

10.1. Pooled ei või endale Lepinguga võetud õigusi ja kohustusi üle anda kolmandatele isikutele ilma teise 

Poole kirjaliku nõusolekuta. Poolel on õigus põhjenduseta nõustuda või mitte nõustuda sellise kohustuste 

üleandmisega.  


