LEPING
tasulised teenused
Tallinnas

"___" _____ 20__.a.

Eventlux OÜ (Smile Cleaning), reg. Nr. 14123568, edaspidi “Töövõtja”, keda esindab ühelt poolt
põhikirja alusel tegutsev juhatuse liige Rudolf Bazirov
ja ----------------------------------------------(aadress) ---------------------------------------------------------(tel.)------------------------edaspidi “Klient”, teiselt poolt, sõlmisid käesoleva lepingu järgmiselt.
Poolte õigused ja kohustused
1. Klient tagab Töövõtjale puhastamiseks juurdepääsu ruumidele või edastab võtmed
Töövõtjale. Võtmete kaotuse korral kohustub Töövõtja tagastama uue lukuga seotud kulud.
2. Töövõtja osutab Kliendi juhtimisel koristusteenuseid ja Klient maksab nende teenuste eest.
Puhastusvahend vajalikud puhastamiseks töövõtja ostab iseseisvalt.
3. Töövõtja kohustub osutama teenuseid isiklikult. Kui isiklikult ei ole võimalik teenuseid
osutada, on Töövõtjal õigus selleks Kliendi nõusolekul kaasata kolmas isik, jäädes vastutavaks
kliendi ees kolmanda isiku tegevuse eest.
4. Kui juriidilise või eraisikuga on sõlmitud pikaajaline lepingl, teenuste kulud tasub klient 1 kuu
ette töövõtja poolt väljastatud arve alusel.
Era- ja juriidiliste klientide poolt ühekordse tellimusega tehtud teenuste eest tasutakse 100%
ettemaksu Töövõtja poolt väljastatud arve alusel hiljemalt 1 päev enne koristamise algust.
5. Klient valib veebilehel puhastamise liigi iseseisvalt ja tutvub sellist tüüpi puhastusteenustega.
Töövõtja osutab ainult teenuseid, mis on seotud kliendi valitud puhastusviisiga. Töövõtja võib
Kliendi nõudmisel pakkuda lisateenuseid lisatasu eest vastavalt hinnakirjale.
6. Kui lepingut ei ole võimalik Kliendi süü tõttu täita, Klient maksab täitmata teenuse eest
tasuda täies ulatuses.
7. Juhul kui Klient haigestub, on ta kohustatud Töövõtjat teavitama ja määrama teise
puhastamise kuupäeva.
8. Juhul kui lepingu täitmine on võimatu asjaolude tõttu, mille eest kumbki pool ei vastuta,
hüvitab Klient temale tegelikult kantud kulud (puhastusvahendite maksumus ja nende ostmise
kulud).
9. Kliendil on õigus käesoleva lepingu täitmisest keelduda hiljemalt 24 tundi enne
puhastusteenuste osutamiseks ettenähtud aega. Kui leping tühistatakse vähem kui 24 tunni
jooksul, Kliendile ei tagastata Töövõtjale tehtud 100% ettemaksu.
Kliendil on õigus pikaajaline leping lõpetada, teatades sellest Töövõtjale hiljemalt 7 päeva enne
järgnevat koristamist vastavalt ajakavale.
10. Töövõtjal on õigus teha kliendi ruumidest foto enne ja pärast puhastamist kasutamiseks
konflikti vältimiseks või reklaami eesmärgil.

11. Töövõtjal on õigus keelduda käesoleva lepingu täitmisest tingimusel, et Kliendile makstakse
kahju eest täielikku hüvitist (Kliendi poolt tehtud ettemakse summa ulatuses).
12. Pretensiooni Töövõtjale teostatud puhastusteenuste kohta Kliendil on õigus esitada 8 tunni
jooksul pärast puhastamise lõppu e-postile contact.smilecleaning@gmail.com või telefoni teel.
+37255542697, +3725502860.
13. Klient ei tohiks puhastuseks mõeldud ruumidesse jätta äärmiselt väärtuslikke esemeid, vaid
need tuleb eemaldada seifi jne. Juhul, kui Klient mingil põhjusel seda ei tee (vaasid, ehted ja
muud väärisesemed), tehke nebdest objektidest pilid ja andke need Töövõtjale. Puhastuse
lõpus võtab Töövõtja vahejuhtumite vältimiseks pildi ka nendest esemetest.
14. Lepingu täitmata jätmise või ebaõige täitmise eest vastutavad pooled vastavalt kehtivatele
Eesti Vabariigi seadustele.
Lepinguosalise kohustuste rikkumise korral on teisel poolel õigus see ühepoolselt lõpetada.
Käesoleva lepingu kohased vaidlused lahendatakse poolte kokkuleppel ja kohtus, kui ei jõuta
kokkuleppele.
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