
Leping jaemüüjaga – pealisleht 

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 Kaupo Karba, ja 

(2) ____________________________________ („Jaemüüja“) (registrikood ____________________, 
aadress ____________________________________________________________________________), mida 
esindab                       alusel ____________________________________. 

(EPP ja Jaemüüja edaspidi ühiselt nimetatud ka „Pooled“ ja eraldi „Pool“). 

1. LEPINGU ESE

1.1. Käesoleva Lepingu alusel ja kooskõlas kohalduva õigusega kohustub Jaemüüja: 

1.1.1. võtma lõppkasutajalt või tarbijalt vastu lõppkasutaja või tarbija poolt Jaemüüjale tagastatud 
Ühekorrapakendid, Ühiskasutuspakendid ja Tagatisrahata Pakendid ning tasuma lõppkasutajale või 
tarbijale tagastatud Ühekorrapakendite ja Ühiskasutuspakendite eest Pandi (Pandi tasumise 
kohustus ei kehti HoReCa sektori Jaemüüjale); 

1.1.2. andma tagastatud Ühekorrapakendid ja Tagatisrahata Pakendid kohaselt sorteerituna ja 
pakendatuna üle EPP-le või Vedajale ning tagastatud Ühiskasutuspakendid kohaselt sorteerituna ja 
Pakendatuna üle Pakendiettevõtjale või Pakendiettevõtja vedajale vastavalt Jaemüüja ja 
Pakendiettevõtja vahelisele lepingule; 

1.1.3. täitma muid Lepingus sätestatud kohustusi. 

1.2. Punktis 1.1 sätestatud kohustuste täitmise eest tasub EPP Jaemüüjale Lepingus sätestatud tasu. 

2. JAEMÜÜJA KINNITUSED

2.1. Käesolevaga Jaemüüja kinnitab ja tagab, et nii Lepingu sõlmimise ajal kui Lepingu kehtivusaja vältel: 

2.1.1. tegutseb Jaemüüja sellise majandus- või kutsetegevusega, mille sisuks on kas: 

2.1.1.1. ☐ lõppkasutajale ja tarbijale pakendisse pakendatud kaupade müük; või 

2.1.1.2. ☐ majutus- või toitlustusteenuse osutamine;  

NB! Lepingu sõlmimise eelduseks on, et Jaemüüja tegutseb vähemalt ühe ülal nimetatud majandus- või 
kutsetegevusega. Ülal nimetatud valikutest tuleb aga märkida üksnes üks, mis on Jaemüüja peamine tegevusala. 

2.1.2. on Jaemüüjal kõik registreeringud, litsentsid, load, nõusolekud ja muud eeldused, mis on kohalduva 
õiguse alusel vastavalt punktis 2.1.1.1 ja/või 2.1.1.2 nimetatud majandus- või kutsetegevusega 
tegelemiseks nõutud. 

2.2. Punktis 2.1 sätestatud kinnituse rikkumine nii Lepingu sõlmimise ajal kui Lepingu kehtivusaja vältel loetakse 
oluliseks Lepingu rikkumiseks. 

2.3. Käesolevaga annab Jaemüüja käibemaksuseaduse § 37 lg 5 alusel EPP-le tagasivõetamatu nõusoleku 
väljastada Jaemüüja eest Lepingu alusel Jaemüüjale tasumisele kuuluvate summade eest EPP-le arveid. 
Pooled loevad, et Jaemüüja on arve käibemaksuseaduse § 37 lg 5 mõistes aktsepteerinud, kui Jaemüüja ei 
ole viie (5) tööpäeva jooksul alates arve väljastamisest andnud EPP-le teada, et tal on arve osas vastuväiteid. 

3. LEPINGU KOOSSEIS

Käesoleva Lepingu lahutamatuks osaks on, EPP kodulehel www.eestipandipakend.ee avaldatud kehtivad
Pakendite üleandmise ja sellega seonduvate teenuste lepingu tüüptingimused („Tüüptingimused“), EPP
Käsiraamat, Tüüptingimuste lisad ning mistahes muud Tüüptingimustes viidatud dokumendid.

http://www.eestipandipakend.ee/
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4. LEPINGU JÕUSTUMINE JA KEHTIVUS 

Käesolev Leping jõustub selle allakirjutamisel mõlema Poole poolt ning kehtib tähtajatult. 

 

5. POOLTE ANDMED 
EPP:  Eesti Pandipakend OÜ Jaemüüja: ______________________ 
Telefon:  +372 647 0010 Telefon: ______________________ 
E-post:  info@eestipandipakend.ee E-post: ______________________ 
IBAN kood:  EE951700017000746234 IBAN kood: ______________________ 
KMKR:  EE100961612 KMKR: ______________________ 

 

NB! Märkida Jaemüüja kontaktisik, kelle vastutusalas on Pakenditega seonduv. Vastava isiku puudumisel, märkida 
muu Jaemüüja kontaktisik. 

 

 
EPP: 
 
allkirjastatud digitaalselt 
juhatuse liige 

Jaemüüja: 
 
allkirjastatud digitaalselt 
juhatuse liige 
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