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1.

2.

3.

4.

Teenuse pakkuja osutab Kliendile elektrienergia
mõõteseadmete andmete kauglugemisteenust ja
kauglugemisteenuse tulemusena saadud andmete
vahendusteenust Kliendi ja AS Elering (registrikood
11022625, aadress Kadaka tee 42, Tallinna linn, Harju
maakond, 12915) poolt hallatava elektriarvestinäitude
keskse andmelao (edaspidi nimetatud andmeladu)
vahel vastavalt andmelao juhenditele, kui pooled ei ole
kokku leppinud teisiti.

ettenähtud standardite nõuetele, sh. standard EVS-EN
50065 ja tagab kvaliteetse side mõõteseadmetega
staatilise IP aadressiga.
14. Klient ei ole pankrotis, talle ei ole esitatud
pankrotihoiatust, tema suhtes ei ole algatatud
pankrotimenetlust ning puudub alus pankrotihoiatuse
tegemiseks ja pankrotimenetluse algatamiseks.
15. Kliendi suhtes ei ole vastu võetud lõpetamisotsust ja
tema suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust.

Teenust osutatakse Internetipõhise mõõtepunktide
teenindamiseks
loodud
kauglugemiskeskkonna
www.metering.ee kaudu.

16. Kliendi esindajal on kõik õigused ja volitused lepingu
sõlmimiseks.

Mõõteseadmete andmete kauglugemise tulemusena
saadud
andmed
kuvatakse
www.metering.ee
keskkonnas koondtabelina, mida Klient saab kasutada
talle Teenuse osutaja poolt loodud ja parooliga turvatud
kasutajakonto kaudu. Kasutamine tähendab andmete
vaatamist,
analüüsimist
ja
allalaadimist
www.metering.ee veebikeskkonna kaudu.

17. Leping ja käesolevad lepingu tüüptingimused on poolte
vahel läbi räägitud ja lepingu sõlmimine vastab Kliendi
tahtele.
18. Klient ei sekku mõõteseadme programmitöösse, vaid
tegutseb vastavalt teenuse osutaja juhistele.

Mõõteseadmete andmete edastamine andmelattu on
lisateenus,
millega
liitumisel
nõustub
klient
mõõteseadmete andmete automaatse edastusega
andmelattu www.metering.ee veebikeskkonna kaudu.

5.

Teenuse pakkuja osutab Kliendile elektrienergia
mõõteseadmete
andmete
kauglugemisteenust
lepingus kokkulepitud hinnaga.

6.

Teenuse pakkuja ja kliendi vahel kokkulepitud teenuse
maht on sätestatud lepingus.

Lepingu alusel makstavad tasud
19. Klient tasub kokku lepitud teenuste eest igakuiselt
vastavalt lepinguga kehtestatud hinnakirja alusel.
20. Teenuse osutajal on kooskõlastatult Kliendiga õigus
muuta lepingu alusel osutatavate teenuste hindu üks
kord aastas. Hind peab vastama EV keskmisele
hinnatasemele.
21. Tasumisega viivitamisel on Teenuse osutajal õigus
nõuda viivist 0,15% (null koma viisteist) tähtaegselt
tasumata summalt kalendripäevas.

Poolte kinnitused
Teenuse osutaja kinnitused:
7.

Teenuse osutaja ei ole pankrotis, talle ei ole esitatud
pankrotihoiatust, tema suhtes ei ole algatatud
pankrotimenetlust ning puudub alus pankrotihoiatuse
tegemiseks ja pankrotimenetluse algatamiseks.

8.

Teenuse osutaja suhtes ei ole vastu võetud
lõpetamisotsust ja tema suhtes ei ole algatatud
likvideerimismenetlust.

9.

Teenuse osutaja esindajal on kõik õigused ja volitused
lepingu sõlmimiseks.

22. Kliendi poolt rahaliste kohustuste tähtaegselt tasumata
jätmisel on Teenuse osutajal õigus peatada teenuste
osutamine, kuni kõigi teenuse osutamise eest
sissenõutavaks muutunud kohustuste täitmiseni.
Teenuse osutaja taastab teenuste osutamise 5 (viie)
tööpäeva jooksul alates päevast, kui kõik Kliendi
rahalised kohustused Teenuse osutaja ees on täidetud.
Kui teenuse katkestus kestab rohkem kui 1 kuu, siis
saamata andmed kustutakse ning need ei kuulu
taastamisele.
Poolte kohustused
Teenuse osutaja on kohustatud:

10. Teenuse osutajal on kõik tehnilised lahendused
teenuse osutamiseks vastavalt andmelao tingimustele,
mis on vajalikud selle teenuse osutamiseks.

23. Tagama metering.ee keskkonna töötamise valitud ja
tehniliselt korras sidevahendite baasil, korrasoleku ja
järjepideva kaasajastamise.

11. Leping ja käesolevad lepingu tüüptingimused on poolte
vahel läbi räägitud ja lepingu sõlmimine vastab
Teenuse osutaja tahtele.

24. Tagama mõõtmisandmete laitmatu edastamise
andmelattu kooskõlas kõigi andmelao nõuetele.

12. Mõõte- ja sideseadmed on ostetud Kliendi poolt ja
paigaldatud vastavalt Teenuse osutaja valikule ja
juhenditele ning
vastavad kehtivate standardite
tingimustele.

25. Korralistest hooldustöödest teavitab Teenuse osutaja
Klienti vähemalt 5 (viis) kalendripäeva ette. Korralist
hooldustööd, isegi, kui see tekitab ajutise tõrke
metering.ee kasutamisel, ei loeta lepingu rikkumiseks.

Kliendi kinnitused:

26. Kõrvaldama viivitamatult kõik tõrked metering.ee
kasutamisel, millest Klient on Teenuse osutajat
teavitanud või mis on Teenuse osutajale teatavaks
saanud. Suuremate tõrgete parandamiseks või

13. Klient kinnitab ja tagab oma elektrivõrgu vastavuse
kauglugemisteenuse
osutamiseks
vajalikele
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kõrvaldamiseks peab teenuse osutaja koheselt
informeerima kliendi rikke kõrvaldamise ajast.

kohustuste täitmise eest, mille täitmist vääramatu jõud
ei takistanud.

27. Andma Kliendile Kliendi nõudmisel teenuse osutamise
kohta teavet;

Lepingu jõustumine ja lõpetamine

28. Vastama Kliendi teadetele hiljemalt 7 (seitsme)
kalendripäeva jooksul.

38. Leping jõustub lepingu allkirjastamise hetkest mõlema
poole poolt ja on tähtajatu. Kokkulepitud teenuseid
asutakse osutama alates lepingus märgitud
kuupäevast.

29. Teavitama
Klienti
viivitamatult
kõigist
oma
kontaktandmete muudatustest. Klient ei vastuta
kontaktandmete muudatustest teavitamata jätmisest
tulenevatest tagajärgedest.

39. Pooltel on õigus leping lõpetada igal ajal kirjalikul
kokkuleppel.
40. Poolel on õigus leping lõpetada ühepoolselt, teatades
sellest teisele poolele kirjalikult ette vähemalt 4 (neli)
kuud. Teenuse osutaja poolt ühepoolselt lepingu
lõpetamise korral on tal kohustus Kliendile tasuta üle
anda vajalik tarkvara elektrimõõtmiste järjepidevuse
säilitamiseks või kompenseerida täies ulatuses teisele
teenindajale ülemineku kulud kui kliendil pole jäänud
täitmata kohustusi teenuse osutaja ees.

Klient on kohustatud:
30. Tagama enda valduses ja/või kasutuses olevate
elektrimõõteseadmete
laitmatu
töötamise
ja
korrasoleku ning andmeside toimivuse konkreetse
sidelahenduse kaasabil.
31. Teavitama Teenuse osutajat teenuse osutamisega
seotud
tõrgetest
esimesel
võimalusel
tõrke
esinemisest, sh katkestused elektrivõrgus, võimalikud
müra- ja häiretekitajad jne.

41. Teenuse osutajal on õigus leping üles öelda
ennetähtaegselt, kui Klient on lepingu alusel tekkinud
rahalise kohustuse täitmisega viivituses
kahel
järjestikusel kuul.

32. Tasuma teenuse eest vastavalt lepingule;
42. Kliendil on õigus leping üles öelda, kui Kliendil ei ole
võimalik Teenuse osutajast tuleneval süülisel põhjusel
teenust kasutada rohkem kui 30 (kolmekümne)
kalendripäeva jooksul. Teenuse osutajal on kohustus
Kliendile
tasuta
üle
anda
vajalik
tarkvara
elektrimõõtmiste järjepidevuse säilitamiseks või
kompenseerida täies ulatuses teisele teenindajale
ülemineku kulud.

33. Tasuma teenuse eest ka juhul, kui ta on võimaldanud
kasutada oma metering.ee kasutajakontot kolmandal
isikul;
34. Teavitama
Teenuse
osutajat
kõigist
oma
kontaktandmete muudatustest viivitamatult. Teenuse
osutaja ei vastuta kontaktandmete muudatustest
teavitamata jätmisest tulenevatest tagajärgedest.

43. Lepingu täitmisest, muutmisest või lõpetamisest
tulenevaid erimeelsusi ja vaidlusi lahendavad Pooled
eelkõige läbirääkimiste teel.

Vääramatu jõud
35. Kohustuste rikkumine asjaoludel, mida on põhjustanud
vääramatu jõud, loetakse vabandatavaks. Vääramatu
jõu esinemine ei vabasta osapooli kohustusest
mõistlike jõupingutuste rakendamiseks vääramatu jõu
asjaolude ning selle tagajärgede kõrvaldamiseks ning
nad peavad oma kohustuste täitmist jätkama niipea, kui
sellised takistused on kõrvaldatud.

44. Leping on sõlmitud eesti keeles kahes võrdväärses
eksemplaris, millest kummalegi poolele jääb üks
eksemplar.

36. Vääramatu jõu asjaolude all mõistavad osapooled
eelkõige järgmisi sündmusi või asjaolusid: õigusaktide
muutumine; sõda, streik, blokaad; loodusõnnetused või
erakorralised ilmastikuolud, sh tugev vihma- või
lumesadu, torm, äike, pakane jms; elektrienergia
katkestused, sidekaablite ja –seadmete füüsilised
rikkumised
kolmandate
isikute
poolt,
rikked
kolmandatele isikutele kuuluvates sidevõrkudes või
sideliinides või muud raadiosidehäireid põhjustavad
asjaolud; muud osapooltest sõltumatud asjaolud, mida
osapool 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 tagajärje ületaks
ning mis muudavad võimatuks lepingust tulenevate
kohustuste täitmise.
37. Kui vääramatu jõu tulemusena on osapoole võime
lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks ainult
osaliselt mõjutatud, vastutab osapool nende
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