
 

 
Leping veoportaali kasutamiseks 
 
1.   Mõisted 
1.1.   Haldaja – Osaühing Seilecs. 
1.2.   Veoportaal‐  vedude  ja  veoste  vahendamise  interaktiivne  keskkond,  mis  pakub 

informatsiooni kaubavedude, veoste, bussireiside ja vedaja veoressursi kohta. 
1.3.   Kasutaja  –  juriidiline  või  füüsiline  isik,  kes  kasutab  Veoportaali  veonduse  alase 

informatsiooni üleslaadimiseks või vajaliku informatsiooni leidmiseks või muul viisil. 
1.4.    Kasutajatase  –  Kasutajale  võimaldatud  õigused  ja  kehtestatud  kohustused Veoportaali  ja 

Teenuste  kasutamiseks. Veoportaalil  on  kaks  kasutajataset  – Registreerimata Kasutaja  ja 
Registreeritud Kasutaja. 

1.5.   Teenused  –    Veoportaali  vahendusel  Kasutajatele  pakutavad  teenused,  sealhulgas 
toimingute läbiviimise võimalus, mille kaudu on Kasutajatel on võimalik sirvida andmebaasi 
infot, teostada sorteerimistoiminguid ja saada informatsiooni vedude, veoste ning nendega 
seoses tehtud Pakkumiste kohta ning saada teada vedusid  ja veoseid pakkuvate  juriidiliste 
ning füüsiliste isikute kontaktandmeid. Registreeritud kasutajatel on lisaks võimalik avaldada 
kaubavedude, veoste, veovahendite ja bussireiside kohta Pakkumisi, teostada andmebaasis 
otsinguid, sorteerimisi, jne.  

1.6.  Leping – Haldaja ja Kasutaja vaheline tehing Veoportaali ja Teenuste kasutamiseks. 
1.7.   Kasutusjuhendid  –  Haldaja  poolt  välja  töötatud  juhendid  Veoportaali  ja  selle  poolt 

pakutavate Teenuste kasutamiseks. 
1.8.   Andmebaas – Haldaja poolt hallatav veopakkumiste, veoste  ja bussireiside andmete kogu. 

Andmebaasist  on  võimalik  otsida  määratud  kriteeriumitele  vastavaid  vedusid,  veoseid, 
bussireise ja transpordivahendite kasutamisvõimalusi. 

1.9.   Hinnakiri – Haldaja poolt Registreeritud Kasutajatele Veoportaalis  Teenuste  kasutamiseks 
kehtestatud tasude loetelu. 

1.10.   Sisu  ‐  Haldaja  ja  Registreeritud  Kasutajate  poolt  Andmebaasi  viidud  informatsioon,  s.h. 
Pakkumised ja muud Veoportaali dokumendid. 

1.11.   Pakkumine – Andmebaasi sisestatud vedude  ja veostega seotud kirjalik tekst, mille  juurde 
võidakse lisada fotosid. 

1.12.   Tarkvara  –  arvutiprogramm,  mida  kasutatakse  andmete  kogumiseks  ja  salvestamiseks, 
erinevate  parameetrite  järgi  otsingute  tegemiseks  Andmebaasis,  selle  sisu  Kasutajatele 
kättesaadavaks tegemiseks ning muudeks andmetöötluse operatsioonideks. 

1.13.   Ettevõtte‐  ja  isikuandmed  –  juriidilist  või  füüsilist  isikut  tuvastada  aitavad  andmed 
Veoportaali andmebaasis. 

1.14.   Administraator – Haldaja poolt volitatud  isik, kelle ülesandeks on Veoportaali kasutamise 
jälgimine,  Registreeritud  Kasutajate  poolt  üles  laaditava  informatsiooni  pisteline 
kontrollimine ja vajadusel Lepingus ette nähtud õiguskaitsevahendite rakendamine. 
 

2.   Haldaja andmed ja tegevus 
2.1.   Veoportaali  haldajaks  on  Seilecs  OÜ  (registrikood:  12017081,  asukoht  Lootsi  3a,  indeks 

10151, Tallinn. 
2.2.   Haldaja pakub  logistikaalaseid  info‐  ja  konsultatsiooniteenuseid,  tegeleb  logistika  tarkvara 

arendamise, Veoportaali administreerimise, hooldamise ja arendamisega. 



 

2.3.   Veoportaali ja Teenustega seonduvad taotlused, küsimused, ettepanekud ja kaebused tuleb 
esitada  Haldajale  e‐posti  aadressil  info@seilecs.com.  Kiri  loetakse  kättesaaduks  kirjaga 
tutvumiseks  vajaliku  mõistliku  aja  möödumisel  pärast  selle  edastamist  Haldaja  e‐posti 
serverisse. 

 2.4.  Kui  taotluste,  küsimuste,  ettepanekute  või  kaebuste  saatmine  pole  e‐posti  teel  võimalik, 
võib need saata Haldajale ka postiaadressil Lootsi 3a 10151, Tallinn. Sellisel  juhul  loetakse 
vastav  saadetis  Haldaja  poolt  kättesaaduks  tsiviilseadustiku  üldosa  seaduses  sätestatud 
korras. 

 
3.  Veoportaali kasutamise põhitingimused 
3.1.   Veoportaal on mõeldud Teenuste pakkumiseks Kasutajale. 
3.2.   Veoportaali kasutamiseks loetakse Veoportaalis asuva mis tahes informatsiooniga tutvumist 

või sellise informatsiooni kasutamist ükskõik millisel viisil, eelkõige Teenuste kasutamist. 
3.3.   Veoportaali  võib  kasutada  ainult  kooskõlas  Kasutusjuhenditega.  Juhul,  kui  Kasutaja  ei 

nõustu Lepingu tingimustega ja ei kasuta keskkonda kooskõlas kasutusjuhenditega, puudub 
tal  õigus  Veoportaali  kasutada.  Kasutusjuhendid  on  Kasutajale  kättesaadavad  sisuosas 
“Kasutamine”. 

3.4.   Kasutusjuhendid on koostatud eesti keeles. Haldaja teeb Kasutajale kättesaadavaks ka tõlke 
vene  keelde, mille eesmärgiks on hõlbustada  tingimuste mõistmist.  Juhul,  kui eestikeelse 
versiooni ja tõlke vahel esineb lahknevusi, lähtutakse eestikeelsest versioonist. 

3.5.   Veoportaali kasutamine on  lubatud ainult üldotstarbeliste veebilehitsejatega  (näit. Firefox, 
Internet  Explorer  jne).  Veoportaali  kasutamine  pole  lubatud  programmide  abil,  mis 
saadavad veebilehele automaatseid päringuid mis tahes eesmärkidel. 

3.6.   Veoportaali  kasutamiseks  tuleb  isikul  sõlmida  Haldajaga  Leping.  Lepingu  sõlmimise 
tingimuseks on Veoportaali Lepingu tingimuste aktsepteerimine Kasutaja poolt. 

3.7.   Kasutaja on kohustatud enne Lepingu sõlmimist tutvuma põhjalikult Lepingu tingimustega.  
3.8.   Sõltuvalt  Kasutaja  liigist,  toimub  Lepingu  sõlmimine  Haldajaga  järgnevalt:  Registeerimata 

Kasutajaga  sõlmitakse  Leping  hetkel, mil  Kasutaja  hakkab  Teenuseid  tegelikult  kasutama. 
Registreeritud  kasutajaga  sõlmitakse  Leping  hetkel,  mil  Kasutaja  saab  kasutajaõigused 
Veoportaali kasutajakontole.  

3.9.   Kui  Kasutaja  soovib  kasutada  Veoportaali  muul  viisil  või  eesmärgil  kui  on  nähtud  ette 
Lepingus, on selleks vajalik Haldaja eelnev kirjalik nõusolek. 

3.10.   Registreeritud Kasutaja tasub Veoportaali Teenuste kasutamise eest ettemaksuga vastavalt 
Hinnakirjale.  

 
4.  Kasutajatasemed 
4.1.   Registreerimata Kasutaja saab kasutada Veoportaali  ja Teenuseid piiratud ulatuses, milleks 

pole vaja luua personaalset Veoportaali kasutajakontot. Registreerimata Kasutajale ei laiene 
Registreeritud Kasutaja õigused ja kohustused. 

4.2.   Registreeritud Kasutaja – saab kasutada Veoportaali  ja Teenuseid Veoportaali personaalse 
kasutajakonto  abil.  Lisaks  laienevad Registreeritud Kasutajale  ka Registreerimata Kasutaja 
õigused ning kohustused. 

4.3.   Registreerimata  Kasutajal  on  õigus  tutvuda  Veoportaali  sisuga,  teostada  andmebaasis 
otsinguid  ja  kasutada  saadud  informatsiooni  juriidilise  isikuna  äritegevuses  või  füüsilise 
isikuna  oma  veovajaduse  rahuldamiseks.  Samuti  on  tal  võimalus  registreeruda  ja  saada 
personaalne Veoportaali kasutajakonto. 
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4.4.   Lepingu sõlmimisega saab Registreeritud Kasutaja endale õiguse kasutada veebikeskkonda 
vedude  pakkumiseks,  turu  teavitamiseks  vabast  veoressursist  või  veoste  ja  bussireiside  
pakkumiseks.  Pärast  Halduri  poolt  väljastatud  arve  tasumist  saab  Kasutaja  veoportaali 
Registreeritud  Kasutaja  staatuse    perioodiks, mille  eest  ta  tasus.  Registreeritud  Kasutaja 
staatus  hakkab  kehtima  hetkest,  mil  saadi  enda  kasutusse  keskkonda  sisenemise 
kasutajatunnus ja salasõna.  

4.5.  Registreeritud  Kasutajal  on  võimalus  sisestada, muuta  ja  kustutada  Veoportaali  vedude, 
veoste,  bussireiside  ja  transpordivahendite  kasutusvõimalustega  seonduvaid  Pakkumisi, 
samuti  saata  elektronpostiga  omapoolseid  pakkumisi  ja  päringuid  otse  Veoportaalist. 
Registreeritud  Kasutajal  on  võimalus  muuta  oma  ettevõtte  ja  kontaktandmetega 
seonduvaid Kasutaja andmeid ning muuta salasõna. 

  
5.  Registreerimine 
5.1.   Registreerimisel  peab  Kasutaja  esitama  Haldaja  poolt  nõutud  kohustuslikud  andmed  ja 

aktsepteerima  käesoleva  Lepingu  tingimusi.  Veoportaali  kasutamise  Lepingu  tingimuste  
aktsepteerimiseks on Haldur on loonud vastava võimaluse registreerumise kasutajaliideses. 
Aktsepteerimiseks  klikib  Kasutaja  selleks  ettenähtud  raadionupul  registreerimimisvormi 
täitmisel. 

5.2.   Pärast registreerumist ja Teenuste eest ettemaksu teostamist saab Kasutaja enda käsutusse 
Veoportaali personaalse kasutajakonto. 

5.3.   Kasutajakonto on aktiivne perioodi jooksul, mille eest ettemaks teostati. 
 
6.  Pakkumiste sisestamine 
6.1.   Veoportaali töövormidele sisestatav informatsioon ei tohi olla vastuolus Eesti      Vabariigis 

kehtivate  õigusaktidega.  Informatsioon  ei  tohi  sisaldada  sündsusetuid  väljendeid  ega  olla 
isikuid rahvuslikul pinnal või muul viisil solvav. 

6.2.   Haldajal on õigus kontrollida Veoportaali sisestatud pakkumisi. Juhul, kui pakkumise sisu või 
vorm  on  vastuolus  punktiga  6.1,  on  Haldajal  õigus  osa  pakkumise  tekstist/fotodest 
eemaldada. Vajadusel on Halduril õigus eemaldada ka kogu pakkumine. 

6.3.   Veoportaali  sisestatavad  pakkumised  peavad  sisaldama  kogu  vajalikku  informatsiooni. 
Pakkumine  peab  olema  täpne,  tegelikkusele  vastav  ja  selles  sisalduv  informatsioon  peab 
kehtima  reaalajas.  Üles  laaditav  informatsioon  peab  vastama  veebikeskkonda  info 
sisestamise headele tavadele, olema faktipõhine ja ei tohi sisaldada hinnanguid.  

6.4.   Kasutaja  ei  tohi  kasutada  Veoportaali  reklaami  ja  kommertsteadaannete  esitamiseks. 
Andmeväljadele sisestatav informatsioon peab vastama andmevälja nimetusele.   

6.5.   Kasutaja poolt Veoportaali üles laaditavad teksti‐ ja pildifailid ei  tohi sisaldada arvutiviirusi, 
mis  kahjustavad  või  häirivad  muul  viisil  Veoportaali  tavapärast  toimimist,  või  mis 
salvestuvad Kasutajate arvutitesse ning häirivad või kahjustavad nende tavapärast tööd. 

6.6.   Haldaja ei ole kohustatud jälgima informatsiooni, mis on salvestatud Veoportaali ega otsima 
info  hulgast  ebaõiget  informatsiooni  või  ebaseaduslikule  tegevusele  viitavaid  fakte  ja 
asjaolusid.  

 
7.  Veoteenuste kasutamiseks vajalike lepingute sõlmimine 
7.1.   Haldaja  tegevus  piirdub  Veoportaali  kaudu  Teenuste  osutamisega.  Haldaja  ei  vahenda 

veolepingute,  ekspedeerimislepingute  ning muude  veoteenuste  osutamiseks  sõlmitavate 
lepingute sõlmimist ega tegutse Kasutajate poolt Veoportaalis avaldatud Pakkumiste ja muu 
informatsiooni  tulemusena  selliste  lepingute  sõlmimisel  või  sõlmimise  ettevalmistamisel 



 

lepingupoolte  vahendajana,  sealhulgas  nende  agendi  või  maaklerina.  Haldaja  poolt 
Veoportaali  kaudu  osutatavad  Teenused  ei  hõlma  ühelgi  juhul  veo  korraldamist  s.t 
ekspedeerimisteenust  ning  Haldajal  ei  teki  ekspedeerimislepingut  ega  ekspedeerija 
kohustusi Kasutajate ees. 

7.2.   Kasutajad  sõlmivad  veoteenuste  saamiseks  vajalikud  veo‐,  ekspedeerimis  ning  muud 
lepingud  Veoportaalis  avaldatud  Pakkumiste  ja muu  informatsiooni  pinnalt  ilma  Haldaja 
vahendustegevuse või  sekkumiseta ning vastutavad  ise nende vahel  sõlmitud  lepingute  ja 
kokkulepete täitmise eest.  

  
8.  Tasu maksmine Teenuste eest 
8.1.  Hinnakirjas  nimetatud  Teenuseid  osutab Haldaja  tasu  eest  ning  Registreeritud  Kasutajad, 

kes  kasutavad  selliseid Hinnakirjas nimetatud  Teenuseid  või  teevad  nimekirjas  nimetatud 
toimingu kohustuvad selle maksma selle eest Haldajale tasu vastavalt kehtivale Hinnakirjale. 

8.2.   Hinnakiri  avaldatakse  Veoportaalis.  Haldajal  on  õigus  Hinnakirja  muuta,  avaldades  uue 
Hinnakirja  Veoportaalis  ning  teatades  Hinnakirja  muutmisest  Registreeritud  kasutajatele 
ette  30  päeva.  Hinnakirja  muutmise  korral  on  Registreeritud  Kasutajal  õigus  temaga 
Teenuste  kasutamiseks  sõlmitud  leping  üles  öelda  jättes  tegemata  ettemakse  järgmise 
kasutusperioodi eest. 

 
9.  Autoriõigused 
9.1.   Haldajale  kuuluvad  kõik  autoriõigused  ja  autoriõigusega  kaasnevad  õigused  (andmebaasi 

tegija  õigused)  Veoportaalile  (kui  andmebaasile)  ja  autoriõigused  tarkvarale  ning 
Veoportaali graafilisele kujundusele. 

9.2.   Kasutajal  ja  muudel  isikutel  ei  ole  ilma  Haldaja  eelneva  kirjaliku  nõusolekuta  õigust 
Veoportaali  ja  selle  koostisosi  mis  tahes  viisil  reprodutseerida  (kopeerida),  levitada, 
edastada, tõlkida, lülitada muudesse andmebaasidesse ega muul viisil kasutada. 

9.3.   Kasutaja  või  muu  isiku  poolt  Veoportaali  või  selle  koosseisu  kuuluva  informatsiooni 
(Pakkumiste)  ilma  Haldaja  nõusolekuta  kasutamine  muudel  eesmärkidel  kui  vedude 
tegemine  ja  veovajaduste  rahuldamine  on  õigusvastane  ja  toob  endaga  kaasa  seaduses 
ettenähtud vastutuse. 

9.4.   Kasutaja kinnitab Veoportaali kasutama asumisega, et ta on teadlik Haldaja autoriõigustest 
ja  autoriõigusega  kaasnevatest  õigustest  (andmebaasi  tegija  õigustest)  ning  ta  ei  riku 
Haldaja õigusi ega luba teistel temaga seotud isikutel Haldaja vastavaid õigusi rikkuda. 

9.5.   Kasutaja  kinnitab  Veoportaali  Pakkumiste  lisamisega,  et  talle  kuuluvad  autoriõigused  või 
muud  intellektuaalse  omandi  õigused  nendele  pakkumistele  või  tal  on muu  õiguslik  alus 
Pakkumiste lisamiseks. 

 
10.  Ettevõtte‐ ja isikuandmete kaitse 
10.1.   Haldaja kogub Kasutaja Ettevõtte‐  ja  isikuandmeid kirjalikku  taasesitamist võimaldavas või 

kirjalikus  vormis  Kasutajaga  Lepingu  sõlmimisel,  Teenuste  osutamisel  ning  muul  moel 
Kasutaja poolt Veoportaali kasutamisel vastavalt Lepingu tingimustele. 

10.2.   Kasutajal  on  õigus  nõuda Haldajalt  Ettevõtte‐  ja  isikuandmete  kustutamist  või  sulgemist, 
samuti kasutajakonto sulgemist. 

10.3.   Haldaja  säilitab  saadud  teabe  Kasutajaga  suhtlemise  kohta  ja  Kasutaja  toimingute  kohta 
Veoportaalis elektroonilisel kujul, kuid teeb neist vajadusel väljavõtteid ka muus vormis. 

10.4.   Kõnealuseid  Ettevõtte‐  ja  isikuandmeid  kasutab  haldaja  Kasutajaga  sõlmitud  Lepingu 
täitmiseks,  Teenuste  osutamiseks,  Kasutaja  tegevuse  analüüsimiseks  Veoportaalis  ning 



 

Veoportaali  arendamiseks  selliselt,  et  see  vastaks  paremini  Kasutajate  ootustele  ja 
vajadustele ning oma kohustuste täitmiseks, mis tulenevad õigusaktidest (näiteks andmete 
edastamine uurimisasutustele).  

10.5.   Haldaja  ei  edasta  Registreeritud  Kasutajate  kohta  saadud  Ettevõtte‐  ja  isikuandmeid 
kolmandatele isikutele. 

10.6.   Haldaja  ei  kasuta  Registreeritud  Kasutajate  kontaktandmeid  Veoportaali  kasutamisega 
mitteseotud info edastamiseks. 

10.7.   Registreeritud  Kasutaja  kohustub  hoidma  Veoportaali  keskkonda  sisenemiseks  vajalikku 
kasutajatunnust  ja  salasõna  salajas  ning  sellisel  viisil,  et  see  ei  satuks  kolmandate  isikute 
kätte.  Juriidilisest  isikust  Registreeritud  Kasutaja  võib  kasutajatunnuse  ja  salasõna  teha 
kättesaadavaks  oma  töötajatele  tööülesannete  täitmiseks.  Sellisel  juhul  on  Registreeritud 
Kasutaja kohustatud pidama arvestust  isikute kohta, kellele kasutajatunnus  ja salasõna on 
edastatud. Registreeritud Kasutaja peab tagama, et iga tema nimel Pakkumisi sisestanud isik 
on tuvastatav.  

10.8.   Registreeritud Kasutaja peab koheselt teavitama Haldajat oma kasutajatunnuse või parooli 
kadumisest või sattumisest kolmandate isikute valdusesse. 

10.9.   Haldaja  võib  olla  kohustatud  andma  pädevatele  institutsioonidele  nende  taotluste  põhjal 
teavet, mis  võimaldab  tuvastada  neid  Teenuste  Kasutajaid,  kellega  Haldajal  on  sõlmitud 
Leping. 

10.10.  Haldaja tagab, et andmebaasi sisestatud vedude, veoste, reiside  ja kontaktandmetega ning 
kasutajatunnuste  ja paroolidega  seotud andmeid ei edastata  kolmandatele  isikutele muul 
kujul kui Veoportaalis Kasutajatele kättesaadavaks tehtavate andmete kujul ning Haldaja ei 
kasuta talle kättesaadavaks tehtud ettevõtte‐ ja kontaktandmeid ning kasutamise statistika 
andmeid viisil, mis tooks kaasa ärilise või muu kahju Registreeritud Kasutajatele. 

 
11.  Teenuste kvaliteet ja saadavus 
11.1.   Haldaja uuendab ja arendab Veoportaali, et pakkuda Kasutajale parimat teenust. 

Haldaja  võib  katkestada  planeeritult  ja  ajutiselt  Teenuste  osutamise  omal  äranägemisel 
hooldustööde teostamiseks, teatades sellest ette vähemalt kaks (2) ööpäeva. 

11.2.   Haldaja võib katkestada planeeritult  ja ajutiselt Teenuste osutamise ajavahemikul 00.00 – 
06.00. 

11.3.   Haldaja  järgib  käibes  vajalikku  hoolsust  ning  teeb mõistlikke  jõupingutusi,  et  tagada,  et 
Teenuse saadavus mistahes ühe kuu pikkuse perioodi jooksul ei langeks alla 99,5%. Teenuse 
saadavus    kuu  jooksul  arvutatakse  järgmiselt:  Igakuine  Teenuste  saadavus  =  (kalendrikuu 
koguaeg –  teenuse mittetoimivuse aeg kuus)  / kalendrikuu koguaeg  x 100%. Seejuures ei 
arvestata mittetoimivuse aja sisse hooldustöid, millest on Kasutajat ette teavitatud. 

 
12.  Haldaja õiguskaitsevahendid 
12.1.   Kui Kasutaja rikub Lepingu tingimusi või veebikeskkonnas kehtivaid häid tavasid, on Haldajal 

õigus  piirata  Registreeritud  Kasutaja  Veoportaali  kasutusõigusi  või  sulgeda  Registreeritud 
Kasutaja  personaalne  Veoportaali  kasutajakonto.  Registreeritud  Kasutaja  vastutab  kõigi 
isikute  tegevuse  eest,  kellele  on  teatavaks  tehtud  või  teatavaks  saanud  kasutaja 
kasutajatunnus  ja/või  salasõna.  Haldajal  on  õigus  piirata  Veoportaalile  juurdepääsu 
arvutitest,  mille  kaudu  on  korduvalt  pandud  toime  Lepingu,  Kasutusjuhendi  või 
veebikeskkonnas kehtivate heade tavade rikkumisi. 

12.2.   Kui Registreeritud Kasutaja rikub korduvalt  ja oluliselt Lepingu tingimusi, on Haldajal õigus 
peatada  Kasutaja  juurdepääs  oma  kasutajakontole  Veoportaalis.  Selle  tulemusena  võib 



 

Kasutaja kaotada  juurdepääsu Teenustele, oma konto andmetele või mistahes  failidele või 
muule Kasutaja kontol sisalduvale infole. 

12.3.   Kui  selgub,  et  Registreeritud  Kasutaja  poolt  üles  laaditud  Pakkumiste  sisu  on  vastuolus 
Lepingu tingimustega, eelkõige kui see sisaldab ebaõigeid või eksitavaid andmeid või ei ole 
tehtud tegelikult osutatavate veoteenuste osutamiseks, on Haldajal õigus vastav Pakkumine 
Veoportaalist eemaldada või tõkestada sellele juurdepääs. 

12.4.   Haldajal on õigus  tõkestada  juurdepääs Veoportaalile  isikul,  kes  kasutab Veoportaali  ilma 
Haldaja nõusolekuta muul viisil või eesmärgil kui on ette nähtud Lepingu tingimustes. 

 
13.  Haldaja kohustused 
13.1.   Haldaja võimaldab Kasutajale ligipääsu keskkonda sisestatud informatsioonile täies ulatuses 

(välja arvatud osa Ettevõtte‐ ja isikuandmetest). 
13.2.   Muudatuste  sisseviimisel  Veoportaali  toimimisse  informeerib  Haldaja  sellest  Kasutajaid 

Veoportaali kaudu või elektronposti teel.    
13.3.   Haldaja abistab  keskkonna  kasutajat  igakülgselt, pakkudes  talle  abi  tasuta  konsultatsiooni 

näol  telefoni  teel  tööajal  (tööpäevadel  08.00  –  17.00)  esimese  kasutuskuu  jooksul  ja 
vastama keskkonna tööd puudutavatele küsimustele elektronposti teel mõistliku aja jooksul 
pärast küsimuse või teate saamist.  

13.4.  Pärast  Haldaja  poolt  väljastatud  arve  tasumist  on  Haldaja  kohustatud  väljastama 
Registreeritud Kasutajale salasõna 48 tunni jooksul.  

 
14.  Haldaja vastutus 
14.1.   Haldaja ei kontrolli Kasutajate poolt Veoportaali sisestatud andmete, s.h Pakkumiste õigsust 

(tegelikkusele  vastavust)  ega  vastuta  selliste  andmete  paikapidavuse  eest.  Haldaja  ei 
kontrolli  samuti  Veoportaali  kaudu  veoteenuseid  ja  selliste  veoteenuste  kõrvalteenuseid 
pakkuvate  isikute võimet  selliseid  teenuseid nõuetekohaselt osutada ega vastuta  seetõttu 
vastava teenuse osutamata jätmise või mittekohase osutamise ega selle tagajärgede eest. 

14.2.   Haldaja ei vastuta kahju eest, mis tekkis Kasutajale või kolmandatele isikutele seoses sellega, 
et Haldaja eemaldas Veoportaalist Pakkumise või tõkestas sellele  juurdepääsu seetõttu, et 
Pakkumine on vastuolus Lepingu tingimustega. 

14.3.   Haldaja  ei  vastuta  Teenuste  ajutise  katkestamise  eest,  kui  see  toimub  etteteatatud 
hooldustööde raames või serveriteenuse katkemise tõttu tehnilistel põhjustel.  

14.4.   Haldaja  ei  vastuta  Teenuse  ajutise  katkestamise  eest,  mis  on  tekkinud  Haldajast 
mitteolenevatel põhjustel (näiteks  internetiühenduse katkemine) või asjaolude tõttu, mida 
Haldaja ei saa mõistlikult ära hoida. 

14.5.   Haldaja ei võta endale vastutust selle eest, kui tõrked Veoportaali töös või selle  lühiajaline 
seiskumine leiavad aset veebimajutusteenuse pakkuja tegevuse või tegevusetuse tõttu.  

14.6.   Juhul kui peaks pandama toime võrgurünnak, mille tagajärjel  langeb keskkond määramata 
ajaks  rivist  välja,  ei  võta  Haldaja  endale  vastutust  võimalike  probleemide  tekkimise, 
täiendavate kulude, tegemata müügi jms eest. 

14.7.   Haldaja ei vastuta mistahes kaudse kahju või saamata jäänud tulu hüvitamise eest. 
 
15.  Registreeritud Kasutaja kohustused 
15.1.   Lepingu sõlmimisega võtab Registreeritud Kasutaja endale kohustuse kasutada Veoportaali 

kasutusperioodil  ainult  oma  äritegevuse  edendamiseks  või  veovajaduse  rahuldamiseks 
kooskõlas Veoportaali Kasutusjuhendiga. 



 

15.2.   Veoportaali Andmebaasi  võib  kasutada  ainult oma  vajadusteks. Veoportaali   pääsemiseks 
vajalikku kasutajatunnust ja salasõna ei tohi edastada ega müüa kolmandatele isikutele.  

15.3.   Veoportaali  kasutamisel  ja  edaspidisel  otsekontakteerumisel  omandatud  tundlikku 
informatsiooni (hinnainfo, kontaktandmed jms) võib kasutada ainult oma tarbeks ja seda ei 
edastata kolmandatele isikutele. 

15.4.   Registreeritud Kasutaja on kohustatud sisestama Veoportaali üksnes tegelikkusele vastavat 
informatsiooni ja teavet, mis ei kahjusta teiste isikute õiguslikke huve. 

15.5.   Registreeritud Kasutaja peab hoolitsema selle eest, et Veoportaali vedude  ja veoste kohta 
sisestatud  informatsioon  on  õige  reaalajas.  Registreeritud  Kasutaja  on  kohustatud  enda 
poolt sisestatud informatsiooni pidevalt uuendama vastavalt muutuvale olukorrale. 

15.6.   Registreeritud Kasutaja ei  tohi kuritarvitada Veoportaali poolt pakutavat  informatsiooni  ja 
ärilisi võimalusi ega kahjustada muul viisil portaali muude kasutajate huve. 

 
16.  Registreeritud Kasutaja vastutus 
16.1.   Registreeritud Kasutaja vastutab tema poolt veebikeskkonda sisestatud kontaktandmete  ja 

vedude ning veostega seotud andmete õigsuse ja reaalajas paikapidavuse eest. 
16.2.  Registreeritud  Kasutaja  vastutab  tema  poolt  keskkonda  sisestatud  sündsusetute  sõnade, 

väljendite ja isikuid solvava informatsiooni eest vastavalt kehtivatele õigusaktidele. 
16.3.   Registreeritud Kasutaja vastutab portaalist saadud teabe kasutamise eest  juhul, kui sellega 

tekitati ühel või teisel viisil kahju kolmandate osapoolte äritegevusele või mainele. 
16.4.   Registreeritud Kasutaja võtab endale  täieliku vastutuse keskkonda sisestatud  tegelikkusele 

mittevastava  informatsiooni  eest, mis  tõi  kaasa  varalise  või mittevaralise  kahju  tekkimise 
kolmandatele osapooltele.  

 
17.  Lepingu lõppemine ja lõpetamine 
17.1.   Registreerimata Kasutajaga sõlmitakse Leping Teenuste ühekordseks kasutamiseks ning see 

lõpeb igakordselt Teenuste kasutamise lõpetamisega tema poolt. 
17.2.   Registreeritud Kasutajaga sõlmitakse Leping Teenuste kasutamiseks perioodiks, mille eest ta 

tasus.  Registreeritud  Kasutajal  on  õigus  Leping  igal  ajal  üles  öelda  kustutades  aktiivsed 
Pakkumised ja lõpetades uute Pakkumiste sisestamise.  

17.3.   Lepingu  ülesütlemise  korral Registreeritud  Kasutajale  ettemaksu  ei  tagastata. Haldajal  on 
õigus Leping üles öelda, teatades sellest Registreeritud Kasutajale ette kolm (3) päeva.  

17.4.   Kui Haldaja soovib  lepingu üles öelda mõjuva põhjuse  tõttu, s.h Veoportaali sulgemise või 
selle kaudu Kasutajale seni osutatud Teenuste osutamise  lõpetamise  tõttu, ei pea Haldaja 
ülesütlemistähtaega järgima. 

 
18.  Lepingu tingimuste muutmine 
18.1.   Haldaja võib Lepingu tingimusi  ja Kasutusjuhendit muuta teatades sellest Kasutajatele ette 

kolm  (3)  päeva.  Hinnakirja  muutmise  korral  on  Registreeritud  Kasutajal  õigus  temaga 
Teenuste kasutamiseks sõlmitud leping üles öelda, . 

 
19.  Lõppsätted 
19.1.  Veoportaali kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Kasutaja ja Haldaja vahel kohaldatakse 

Eesti õigust. 
19.2.   Kui mõni käesolevate Kasutustingimuste punkt osutub kehtetuks seadustega vastuolu tõttu, 

siis ei mõjuta see ülejäänud punktide kehtivust.    
 


