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 PAKENDITE ÜLEANDMISE 
JA 

SELLEGA SEONDUVATE TEENUSTE LEPING 

Käesolev pakendite üleandmise ja sellega seonduvate teenuste leping (Leping) on sõlmitud järgnevate isikute poolt 

ja vahel: 

(1) OÜ Eesti Pandipakend (EPP) (registrikood 11083514, aadress Visase 18, 11415 Tallinn),
mida esindab seaduse ja põhikirja alusel juhatuse liige  , ja 

(2)  (Jaemüüja) (registrikood  , 

aadress  ), 

mida esindab seaduse ja põhikirja alusel juhatuse liige       . 

EPP ja Jaemüüja edaspidi ühiselt nimetatud ka Pooled ja eraldi Pool. 

A. LEPINGU SÕLMIMINE 

Jaemüüja annab EPP-le kooskõlas Lepingu sätetega üle kasutatud Pakendid, millele on seaduse kohaselt kehtestatud 

tagatisraha ja mis ka muus osas vastavad Lepingu nõuetele. Vastu võetud Pakendite eest maksab EPP Jaemüüjale 

Lepingus sätestatud tingimustel ja korras. Kui ei ole selgesõnaliselt sätestatud teisiti, siis on käesoleval pealislehel 
kasutatud suure algustähega terminitel EPP vastavates tüüptingimustes sätestatud tähendus.  

B. JAEMÜÜJA KINNITUSED 

Käesolevaga Jaemüüja kinnitab ja tagab, et tema tegevus kõigis müügikohtades on kooskõlas nii Lepingu sõlmimise 

ajal kui ka Lepingu kehtivusaja vältel kõikide nõuete ja reeglitega, millele peab vastama (i) pakendiettevõtja (kes 

müüb pakendatud kaupa) ja (ii) isik, kes tegeleb toidu jaemüügiga lõppkasutajatele ja tarbijatele. Jaemüüjal on 

olemas kõik vajalikud registreeringud, load, nõusolekud jmt kooskõlastused, mis on õigusaktide kohaselt vajalikud ja 

nõutud selleks, et tegeleda toidu jaemüügiga Eesti Vabariigis. Pooled lepivad kokku, et käesolevaga antud kinnituse 

rikkumine on  oluline Lepingu rikkumine. 

Jaemüüja kinnitab käesolevaga, et (Jaemüüja peab kinnitama vähemalt 1 (ühe) 2 (kahest) alltoodud kinnitusest): 

[   ] Jaemüüja müüb tagatisrahaga pakendisse pakendatud kaupa lõppkasutajale ja tarbijale. Jaemüüja võtab 

lõppkasutajalt ja tarbijalt tagasi tühjad tagatisrahaga pakendid ja tagatisrahaga pakendijäätmed, tagastades 

lõppkasutajale ja tarbijale tagatisraha, kuna see on Jaemüüjale pakendiseadusest tulenev kohustus (või 

pakendiseadus teeb konkreetsele Jaemüüjale kohustusest selgesõnalise erandi (tulenevalt Jaemüüja 

müügikoha suurusest ja asukohast), mida Jaemüüja ei soovi aga kasutada). 

[   ] Jaemüüja majandustegevuseks on majutusettevõtte või toitlustusettevõtte pidamine või toitlustusteenuse 

osutamine, mistõttu Jaemüüja müüb tagatisrahaga pakendisse pakendatud kaupa lõppkasutajale ja tarbijale, 

kuid ei tegele lõppkasutajalt ja tarbijalt tühjade tagatisrahaga pakendite ja tagatisrahaga pakendijäätmete 

tagasivõtuga ega tagasta lõppkasutajale ja tarbijale tagatisraha (Jaemüüja on HoReCa sektori ettevõtja).  

Jaemüüja tagab kõigi Lepingus antud kinnituste õigsuse ning vastavuse kohalduvale õigusele Lepingu kehtivusaja 

vältel. 

C. LEPINGU KOOSSEIS 
Leping koosneb käesolevast Poolte poolt allkirjastatud pealislehest, Lepingu mis tahes ajahetkel kehtivatest 

tüüptingimustest, mis on avaldatud EPP kodulehel www.eestipandipakend.ee, ja Lepingu tüüptingimustes viidatud 
dokumentidest. Lepingul on järgnevad lisad, mis omavad prioriteeti Lepingu tüüptingimuste ja tüüptingimustes 

viidatud dokumentide ees: 

Lisa 4 - Lepingu Lisas 4 fikseeritakse Jaemüüja  müügikohad, vastuvõtu viis (käsitsi ja/või Automaadiga), samuti 

vastavate Automaatide andmed.   
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D. POOLTE ANDMED 
EPP: Eesti Pandipakend OÜ Jaemüüja: _________________________ 

Telefon: Telefon: _________________________ 

E-post:  
+372 647 0010
info@eestipandipakend.ee E-post:  _________________________ 

Arveldusarve:  17000746234 Arveldusarve: _________________________ 
KMKR:   EE100961612 KMKR:   _________________________ 

Leping on alla kirjutatud eesti keeles 2 (kahes) identses eksemplaris, 1 (üks) kummalegi Poolele. 

EPP: 

______________________________ 

juhatuse liige 

OÜ Eesti Pandipakend 
Kuupäev:____. _________ 20____. a 

Jaemüüja: 

______________________________ 

juhatuse liige 

______________________________ 
Kuupäev____. _________ 20____. a 
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