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1. LISA KOHALDAMINE JA AUTOMATISEERITUD VASTUVÕTU EELDUSED 

1.1. Lisa kohaldamine 

Käesolev Lisa 2 kohaldub EPP ja Jaemüüja vahelisele suhtele, kui:  

1.1.1. Jaemüüja ei ole HoReCa Jaemüüja; ning 

1.1.2. Jaemüüja võtab Automaadi Kasutajatelt pakendeid vastu vähemalt 1 (ühe) Automaadi 
vahendusel ning sellise Automaadi osas:  

1.1.2.1. ei ole Leping osaliselt lõppenud vastavalt Tüüptingimuste punktides 10.6 – 10.8 
sätestatule; 

1.1.2.2. on täidetud kõik punktis 1.2 sätestatud Automaadi vahendusel pakendite 
vastuvõtmise eeldused;  

1.2. Automaadi vahendusel pakendite vastuvõtmise eeldused 

Jaemüüjal on õigus võtta Automaadi Kasutajalt konkreetse Automaadi vahendusel pakendeid 
vastu üksnes juhul, kui konkreetse Automaadi osas on täidetud kõik alljärgnevad eeldused: 

1.2.1. Automaat kuulub EPP kodulehel www.eestipandipakend.ee avaldatud EPP poolt 
Sertifitseeritud Automaatide hulka;  

1.2.2. Pooled on fikseerinud Lisas 4 Automaadi ja Automaadi vahendusel pakendite vastuvõtmiseks 
kasutatava Vastuvõtukoha; 

1.2.3. EPP on teostanud Jaemüüja Vastuvõtukohas kontrollkäigu, koostanud selle kohta punktis 
4.1.1 nimetatud Atesteerimisakti, ning leidnud, et Jaemüüja Vastuvõtukoht ja Automaat 
vastavad Lepingus sätestatud nõuetele. 

 

2. AUTOMAADI KÄSITLEMINE 

2.1. Automaadi käsitlemiseks õigustatud isikud 

2.1.1. Automaadi käsitlemiseks on õigustatud üksnes: 

2.1.1.1. Automaadi Kasutaja pakendite Jaemüüjale tagastamiseks; 

2.1.1.2. Teenuse Pakkuja punktis 2.2 nimetatud haldustoimingute tegemiseks; 

2.1.1.3. Jaemüüja punktis 2.3 nimetatud käitamistoimingute tegemiseks. 

2.1.1.4. EPP punktis 4.1 Automaadi osas sätestatud kontrolltoimingute läbi viimiseks. 

2.1.2. Jaemüüja kohustub tagama, et Automaati ei käsitleks:  

http://www.eestipandipakend.ee/
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2.1.2.1. mistahes punktis 2.1.1 nimetamata isikud; ega  

2.1.2.2. punktis 2.1.1 nimetatud isikud punktis 2.1.1 nimetamata eesmärkidel. 

2.1.3. Jaemüüja kohustub tagama, et Jaemüüja töötajatel on Automaadile juurdepääs üksnes 
ulatuses, mis on Jaemüüja poolt Automaadi käitamiseks minimaalselt vajalik. 

2.1.4. Punktides 2.1.2 ja 2.1.3 sätestatud kohustuste rikkumisel on EPP-l õigus nõuda Jaemüüjalt 
leppetrahvi summas kuni 6,000 eurot iga rikkumise juhu eest. 

2.2. Teenuse Pakkuja toimingud Automaadiga 

Teenuse Pakkujal on õigus teostada Automaadi osas haldustoiminguid, sealhulgas hooldus- 
ja remonditoiminguid, muu hulgas viia läbi Automaadi funktsionaalsuse diagnostika, 
kõrvaldada Automaadil tekkinud tõrkeid ja uuendada Automaadi tarkvara. 

2.3. Jaemüüja toimingud Automaadiga 

2.3.1. Jaemüüjal on lubatud teostada Automaadiga iseseisvalt üksnes järgnevaid 
käitamistoiminguid: 

2.3.1.1. Tarvikute haldamine, sealhulgas kottide ja konteinerite vahetamine ja tühjendamine. 
Kui automaadiga on integreeritud EPP-ga kooskõlastatud täiendav pakendite 
kogumismahuti, siis ka vastava mahuti tühjendamine; 

2.3.1.2. Otsa lõppenud kulumaterjalide (kviitungite trükkimise paber, kätepuhastusvahend) 
lisamine nende lõppemise korral; 

2.3.1.3. Igapäevane korraline hooldus ja koristus; 

2.3.1.4. Muud EPP-ga eelnevalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kooskõlastatud 
toimingud. 

2.3.2. Automaadi rikke või mis tahes probleemi korral (sealhulgas pressi rikke või probleemi korral) 
kohustub Jaemüüja käituma järgmiselt: 

 Prioriteet Kirjeldus Tegevus 

2.3.2.1.  Kriitiline  Tööseisak - Automaat ei tööta või 
töötab selliselt, mis seab ohtu 
andmete adekvaatsuse.  

Automaadi töö tuleb koheselt 
peatada ja tellida Teenuse 
Pakkujalt Automaadi 
hooldustööd.  

2.3.2.2.  Keskmine Olulise ulatusega probleem - 
Automaat töötab üksnes piiratud 
ulatuses ja kujul (nt press ei 
funktsioneeri, kviitungit ei trükita, 
vms). 

Automaadi töö tuleb koheselt 
peatada ja  tellida Teenuse 
Pakkujalt Automaadi 
hooldustööd. 

2.3.2.3.  Madal Funktsionaalsed takistused töös 
või väiksemad probleemid (nt 
kviitungi trükikvaliteet on halb, 
skänneri peegelpind on 
määrdunud, jms), samuti 
arendusettepanekud ja ideed. 

Kui probleemi ei ole võimalik 
punktis 2.1 sätestatud 
käitamistoimingutega 
kõrvaldada, siis tuleb tellida 
Teenuse Pakkujalt Automaadi 
hooldustööd.  

2.4. Jaemüüja üldised kohustused Automaadi käitamisel 

Jaemüüja kohustub igal ajal järgima kõiki Automaadi suhtes kehtivaid käitamiseeskirju, sh. 
Automaadi tootja ja/või Teenuse Pakkuja ja/või EPP poolt kehtestatud käitamiseeskirju. 
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2.5. Jaemüüja koostöökohustus 

Jaemüüja kohustub tegema EPP ja Teenuse Pakkujaga igakülgset koostööd, et võimaldada 
Teenuse Pakkujal teostada punktis 2.2 sätestatud toiminguid, EPP-l punktis 4.1 sätestatud 
toiminguid, ning tagada Lepingu eesmärkide saavutamine.  

2.6. Jaemüüja teavitamiskohustus Automaadi pressi rikkest 

Jaemüüja kohustub EPP-d viivitamatult teavitama:  

2.6.1. sellest, kui rikke tulemusel või mistahes muul põhjusel ei funktsioneeri enam Automaadi 
press; 

2.6.2. sellest, kui punktis 2.6.1 nimetatud tõrge on kõrvaldatud ning Automaadi press on taas 
töökorras. 

2.7. Lisafunktsionaalsused 

Jaemüüjal on õigus lasta Teenuse Pakkujal täiendada Automaati lisa funktsionaalsustega, 
kuid seda üksnes juhul, kui EPP on andnud selleks Jaemüüjale oma kirjaliku nõusoleku. 
Muuhulgas on Jaemüüjal EPP nõusolekul õigus lasta Teenuse Pakkujal täiendada Automaati 
sellise funktsionaalsusega, mis võimaldab tarbijal või lõppkasutajal loovutada tarbija või 
lõppkasutaja poolt Automaati vahendusel Jaemüüjale tagastatud pakendite eest tasumisele 
kuuluv Pant heategevusena kolmandatele isikutele. 

2.8. Pressi väljalülitamise kohustus 

Juhul, kui Jaemüüja kasutab ühes ja samas Vastuvõtukohas mitut Automaati, millest mõni ei 
võimalda kõiki kokku pressimisele kuuluvaid pakendeid kokku pressida, siis kohustub 
Jaemüüja korraldama, et Teenuse Pakkuja seadistaks kõik selles Vastuvõtukohas kasutatavad 
Automaadid selliselt, et need ei pressiks pakendeid kokku. Sellisel juhul loendab EPP vastavas 
Vastuvõtukohas vastuvõetud ja EPP-le üle antud pakendid vastavalt Tüüptingimuste punktile 
7 ise üle ning maksab Jaemüüjale Hüvitist, mis vastab Lisas 1 sätestatud pressimata pakendite 
eest tasumisele kuuluvale Hüvitisele.  

2.9. Uue Automaadi kasutusele võtmine 

2.9.1. Kui Jaemüüja soovib kasutusele võtta uue Automaadi, siis kohustub Jaemüüja taotlema 
sellise Automaadi osas punktis 4.1.1 nimetatud Atesteerimisakti koostamist, saates EPP-le 
e-posti teel vastavasisulise avalduse koos vastava Vastuvõtukoha ja Automaadi osas täidetud 
Lisaga 4. Jaemüüjal ei ole õigust sellise uue Automaadi vahendusel pakendeid vastu võtta 
enne, kui Automaadi osas on täidetud kõik punktis 1.2 sätestatud eeldused.  

2.9.2. Kui Jaemüüja soovib kasutusele võtta uue Automaadi, mis ei kuulu punktis 1.2.1 nimetatud 
Automaatide hulka, siis kohustub Jaemüüja taotlema sellise Automaadi arvamist punktis 
1.2.1 nimetatud Automaatide hulka, saates EPP-le e-posti teel vastavasisulise avalduse. 
Sellisel juhul väljastab EPP Automaadi sertifitseerimistingimused. Vastava protsessi kestus 
võib olla kuni 6 (kuus) kuud. Pärast Automaadi edukat sertifitseerimist, ei ole Jaemüüjal 
õigust kasutada Automaati enne, kui Automaadi osas on täidetud kõik punktis 1.2 sätestatud 
eeldused. 

2.10. Mittevastava Automaadi kasutamise keeld 

2.10.1. Kui EPP-l on põhjendatud kahtlus, et mõni Automaat ei vasta enam olulises osas EPP 
nõuetele, siis on EPP-l õigus Automaat punktis 1.2.1 nimetatud Automaatide hulgast välja 
arvata. Sellisel juhul teavitab EPP Automaadi punktis 1.2.1 nimetatud Automaatide hulgast 
välja arvamisest viivitamata kõiki vastavat Automaati kasutavaid Jaemüüjaid.  

2.10.2. Automaadi punktis 1.2.1 nimetatud Automaatide hulgast välja arvamise korral on EPP-l õigus 
nõuda, et: 
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2.10.2.1. Jaemüüja võimaldaks  Teenuse Pakkujal viia Automaat EPP nõuetega taas 
kooskõlla; või 

2.10.2.2. Jaemüüja lõpetaks püsivalt vastava Automaadi kasutamise EPP poolt 
määratud perioodi jooksul, mis saab sõltuvalt asjaoludest olla maksimaalselt 12 
(kaksteist) kuud. 

2.10.3. Punktis 2.10.2.1 sätestatud juhul on EPP-l kuni selle ajani, mil EPP on teostanud Jaemüüja 
Vastuvõtukohas uue kontrollkäigu, mille tulemusel on EPP leidnud, et Automaat vastab taas 
EPP nõuetele, õigus: 

2.10.3.1. nõuda, et Jaemüüja korraldaks viivitamata, et Teenuse Pakkuja seadistaks 
vastava Automaadi selliselt, et Automaat ei pressiks pakendeid kokku ning võtta 
vastava Automaadi vahendusel Jaemüüjale tagastatud pakendid Jaemüüjalt vastu, 
kuid tasuda nende eest Hüvitise, mis vastab Lisas 1 sätestatud käsitsi vastuvõetud 
pakendite eest tasumisele kuuluvale Hüvitisele; või 

2.10.3.2. nõuda Jaemüüjalt vastava Automaadi kasutamise lõpetamist ning keelduda 
vastava Automaadi vahendusel Jaemüüjale tagastatud pakendite vastuvõtmisest. 

2.10.4. Punktis 2.10.2.2 sätestatud juhul on EPP-l kuni punktis 2.10.2.2 viidatud perioodi lõpuni õigus 
nõuda, et Jaemüüja korraldaks viivitamata, et Teenuse Pakkuja seadistaks vastava Automaadi 
selliselt, et Automaat ei pressiks pakendeid kokku ning võtta vastava Automaadi vahendusel 
Jaemüüjale tagastatud pakendid Jaemüüjalt vastu, kuid tasuda nende eest Hüvitise, mis 
vastab Lisas 1 sätestatud käsitsi vastuvõetud pakendite eest tasumisele kuuluvale Hüvitisele. 

 

3. PAKENDITE VASTUVÕTT 

3.1. Teistkordse vastuvõtu keeld 

Jaemüüja tagab, et iga Automaadi vahendusel tagasi võetav pakend esitatakse Automaadile 
identifitseerimiseks ja loendamiseks ainult 1 (üks) kord. Automaadi poolt kord 
identifitseeritud ja loendatud pakendi korduv esitamine Automaadile identifitseerimiseks ja 
loendamiseks on keelatud, sõltumata pakendi korduva esitamise põhjusest või eesmärgist 
(sealhulgas, kord identifitseeritud ja loendatud pakendi korduv esitamine mis tahes teise 
pakendi asemel, mida Automaat ei identifitseeri, isegi kui teine (asendatud) pakend lisatakse 
seejärel Automaadi vahendusel tagasi võetud pakendite hulka).  

3.2. Vastuvõetud pakendite üleandmise kohustus 

Jaemüüja tagab, et iga Automaadi vahendusel tagasi võetud Ühekorrapakend ja 
Tagatisrahata Pakend antakse EPP-le üle. 

3.3. Muude pakendite vastuvõtmine 

3.3.1. Jaemüüja võib Automaati kasutada ka muude kui Ühekorrapakendite, Ühiskasutuspakendite 
ja Tagatisrahata Pakendite vastuvõtmiseks, tingimusel et:  

3.3.1.1. Pooled on selles eelnevalt kirjalikult kokku leppinud; ning 

3.3.1.2. selliste muude pakendite vastuvõtmine ei takista, kahjusta ega moonuta mis tahes 
viisil Ühekorrapakendite, Tagatisrahata Pakendite ning Ühiskasutuspakendite 
vastuvõtmist ega nende kohta Automaadi vahendusel andmete kogumist ega 
talletamist.  

3.3.2. Punktis 3.3 nimetatud Automaadi vahendusel vastu võetud pakendid tuleb hoida Automaadi 
vahendusel vastu võetud Ühekorrapakenditest, Tagatisrahata Pakenditest ning 
Ühiskasutuspakenditest täielikult eraldi. 
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3.4. Kulud 

3.4.1. Jaemüüja kannab kõik pakendite automatiseeritud vastuvõtmisega seotud kulud, sealhulgas 
Automaadi käitamise, haldamise, hooldamise ja remondi kulud, Automaadi elektriga 
varustamise kulud, Automaadi kulumaterjalide kulud (näiteks kviitungite paber), Automaadi 
tööks vajaliku pinna ülalpidamise kulud, Jaemüüja töötajate palgakulud ja kõik muud 
sarnased kulud. Jaemüüja ei kanna punktis 3.4.2 nimetatud kulusid.  

3.4.2. EPP kannab Automaadi vahendusel salvestatud andmete talletamise, haldamise ja 
edastamisega seotud kulud, mille EPP tasub Teenuse Pakkujale vastavalt EPP ja Teenuse 
Pakkuja vahelisele lepingule. 

3.5. Vastuvõetud pakendite kogus 

3.5.1. EPP-l on õigus saada Automaadi vahendusel vastu võetud pakendite koguse kohta 
informatsiooni nii Automaadi infoedastussüsteemi kui Teenuse Pakkuja vahendusel.  

3.5.2. EPP-l on vajaduse tekkides õigus nõuda, et Jaemüüja märgiks igale Veopakendile 
ajavahemiku, mille vältel on Veopakendisse kogutud pakendid Automaadi Kasutajalt 
Automaadi vahendusel vastu võetud.   

 

4. EPP KONTROLL LEPINGU TÄITMISE ÜLE 

4.1. Kontrollkäigud 

4.1.1. EPP-l on igal ajal, sealhulgas nii Jaemüüja Vastuvõtukoha lahtiolekuaegadel kui põhjendatud 
juhul erandkorras ka muul ajal, õigus viia Jaemüüja Vastuvõtukohas läbi Jaemüüja 
Vastuvõtukoha ja Automaadi kontroll veendumaks, kas Jaemüüja Vastuvõtukoht ja 
Automaat vastavad Lepingus sätestatud nõuetele. Kontrolli tulemuste kohta koostab EPP 
Atesteerimisakti vastavalt Lisa 3 spetsifikatsioonile 4.  

4.1.2. Juhul, kui EPP on teostanud Jaemüüja Vastuvõtukohas punktis 4.1.1 nimetatud kontrolli ning 
kontrolli tulemusel on EPP leidnud, et Jaemüüja Vastuvõtukoht ja/või Automaat ei vasta 
Lepingus sätestatud tingimustele, siis kohustub Jaemüüja viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 
EPP poolt määratud tähtaja jooksul, mis ei või olla lühem, kui 5 (viis) tööpäeva, punktis 4.1.1 
nimetatud Atesteerimisaktis märgitud puudused likvideerima. 

4.1.3. EPP-l on õigus volitada 4.1.1 nimetatud kontrolli läbiviimiseks mistahes kolmandaid isikuid. 
Jaemüüja võimaldab selliselt kolmandatel isikutel teostada kontrolli samadel alustel EPP-ga, 
arvestades igale vastavale isikule antud volituste mahtu. 

4.2. EPP õigus nõuda Jaemüüjalt videovalvesüsteemi paigaldamist 

Põhjendatud kahtluse korral, et Jaemüüja Vastuvõtukoht ja/või Automaat ei vasta EPP 
nõuetele, on EPP-l õigus nõuda Jaemüüjalt Jaemüüja kulul Vastuvõtukoha kliendialale ja 
tagaruumi videovalvesüsteemi paigaldamist, mille abil on võimalik jälgida Automaadi juures 
ja Automaadi tagaruumis toimuvat. Paigaldatav videovalvesüsteem peab vastama EPP 
mõistlikele nõudmistele. Muu hulgas peab Jaemüüja tagama, et paigaldatav 
videovalvesüsteem salvestaks pidevalt eelneva 1 (ühe) kuu pikkuse järjestikkuse perioodi 
videomaterjali ning võimaldaks seda taasesitada. EPP nõudmisel, on Jaemüüja kohustatud 
andma videovalvesüsteemi vahendusel salvestatud materjali EPP-le üle. 

4.3. EPP õigus nõuda Jaemüüjalt kontrolli eesmärgil presside väljalülitamist  

Juhul, kui EPP soovib kontrollida, kas Jaemüüja (või vahetult Automaadi) poolt EPP-le 
esitatavad andmed Jaemüüja poolt Automaadi vahendusel vastu võetavate pakendite kohta 
vastavad tõele, siis on EPP-l põhjendatud kahtluse korral õigus nõuda, et Jaemüüja 
korraldaks, et Teenuse Pakkuja seadistaks Automaadi selliselt, et Automaat ei pressiks 
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pakendeid kokku. Sellisel juhul loendab EPP vastava Automaadi vahendusel vastuvõetud ja 
EPP-le üle antud pakendid vastavalt Tüüptingimuste punktile 7 ise üle ning maksab 
Jaemüüjale Hüvitist, mis vastab Lisas 1 sätestatud pressitud pakendite eest tasumisele 
kuuluvale Hüvitisele (ehk samasugust Hüvitist, mida EPP maksaks Jaemüüjale juhul, kui 
pressid töötaksid). Jaemüüja Automaadi pressi välja lülitamine (EPP põhjendatud kahtluse 
korral) võib kesta järjestikuse kuni 7 päeva jooksul. EPP peab tagama antud ajavahemiku 
jooksul sagedasema Veopakendite äraveo. 

4.4. EPP õigus nõuda Jaemüüjalt teavet 

EPP nõudel on Jaemüüja kohustatud esitama EPP-le 7 (seitsme) päeva jooksul arvates 
vastava nõude esitamisest mistahes pakendite automatiseeritud vastuvõtuga seonduva 
dokumentatsiooni ja/või teabe, sealhulgas: 

4.4.1. kõik Jaemüüja ja Teenuse Pakkuja(te) vahel sõlmitud Automaatide haldamist reguleerivad 
lepingud; ja/või 

4.4.2. kogu Automaadi poolt talletatud teabe; 

4.4.3. kogu Automaadi tehnilise dokumentatsiooni. 

 

5. VASTUTUS 

5.1. Jaemüüja on teadlik, et pakendite automatiseeritud vastuvõtt toimub kolmepoolse suhte 
alusel, mille osapoolteks on EPP, Jaemüüja ja Teenuse Pakkuja.  

5.2. EPP poolne Lepingu rikkumine on lisaks kohalduvas õiguses sätestatud alustele vabandatav, 
kui rikkumine on tingitud Teenuse Pakkuja tegevusest või tegevusetusest (sealhulgas, kui 
Teenuse Pakkuja viivitab Automaadi vahendusel pakendite kohta kogutud andmete 
edastamisega EPP-le, andmed lähevad EPP tegevusest mittetingitud asjaolu tõttu kaotsi, 
vms). See ei välista Teenuse Pakkuja vastutust Jaemüüja ees.  

5.3. Jaemüüja valib käitatava Automaadi välja iseseisvalt EPP poolt aktsepteeritud Automaatide 
seast. Punktis 4.1.1 nimetatud Atesteerimisaktis Automaadi kohta sätestatu tähendab 
üksnes, et Automaat vastab EPP esitatavatele tehnilistele nõuetele. Vastav Atesteerimisakt 
ei tähenda EPP poolset kinnitust Automaadi töökindluse, vastupidavuse vms omaduse kohta.  
EPP ei vastuta Automaadist tuleneva mis tahes takistuse eest pakendite automatiseeritud 
vastuvõtul. 

5.4. Jaemüüja poolne Lepingu rikkumine on vabandatav, kui ta rikkus kohustust vääramatu jõu 
tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida Jaemüüja ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse 
põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta Lepingu sõlmimise või lepinguvälise 
kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või 
selle tagajärje ületaks 

5.5. Käesoleva Lisa 2 või Lisa 3 rikkumise korral on EPP-l õigus lugeda kõik Jaemüüja poolt alates 
Lisa 2 või Lisa 3 rikkumise momendist rikkumisega seotud ja Automaadiga varustatud 
Vastuvõtukohas vastu võetud pakendid käsitsi vastu võetud pakenditeks, sõltumata 
tegelikust pakendite vastuvõtmise viisist. 

5.6. Lepingu rikkumise korral Jaemüüja poolt on EPP-l õigus kasutada Jaemüüja vastu kõiki 
Lepingus ja kohalduvas õiguses sätestatud õiguskaitsevahendeid. Muuhulgas on EPP-l õigus 
peatada või lõpetada EPP ja Teenuse Pakkuja vahel sõlmitud leping Jaemüüja rikkumisega 
seotud Automaadi suhtes. Juhul, kui EPP lõpetab vastava EPP ja Teenuse Pakkuja vahel 
sõlmitud lepingu, siis loetakse, et alates vastava Automaadi (Automaatide) lepingu 
lõpetamise hetkest ei ole Lisa 2 punktis 1.2 sätestatud automatiseeritud vastuvõtu eeldused 
täidetud, ning kogutud pakendite vastu võtmisele kohaldatakse käsitsi vastuvõtu tingimusi. 
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6. LEPINGU LÕPPEMISE TAGAJÄRJED 

6.1. Juhul, kui Leping on osaliselt mõne Automaadi osas lõppenud, kuid Leping jääb ülejäänud 
osas kehtima, siis loetakse pärast sellist Lepingu osalist lõppemist vastava Automaadi 
vahendusel vastu võetud pakendid käsitsi vastu võetud pakenditeks. Muu hulgas makstakse 
Jaemüüjale sellisel juhul vastava Automaadi vahendusel vastu võetud ja EPP-le üle antud 
pakendite eest Hüvitist, mis vastab käsitsi vastuvõetud pakendite eest tasumisele kuuluvale 
Hüvitisele. 

6.1.1. Jaemüüja tagab, et ka pärast Lepingu osalist või täielikku lõpetamist on EPP-l juurdepääs 
kõikidele Automaadi vahendusel talletatud andmetele pakendite kohta, mille Jaemüüja 
võttis enne Lepingu osalist või täielikku lõppemist Automaadi vahendusel vastu. Jaemüüja 
kohustub säilitama vastavad andmed kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Jaemüüja 
kohustub vastavaid andmeid säilitama vähemalt sama kaua, kui on kohalduva õiguse alusel 
nõutud säilitada raamatupidamise algdokumente. 

 


