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Raamatukogubussi Katarina Jee kasutamise üldtingimused
1.
Mõisted
1.1. Raamatukogu – Tallinna Keskraamatukogu;
1.2. Kasutaja - isik, kellega Raamatukogu on sõlminud Lepingu;
1.3. Pool – Raamatukogu või Kasutaja;
1.4. Leping - Poolte vahel sõlmitud raamatukogubussi Katarina Jee (edaspidi
raamatukogubuss) kasutamise leping, milles on fikseeritud tasu ning vajadusel muud
erikokkulepped.
1.5. Raamatukogubussi kasutamine – Kasutaja ettepanekul raamatukogubussi
küllakutsumine või raamatukogubussi osalemine Kasutaja poolt korraldatud üritusel
ning raamatukoguhoidja(te) poolt bussis tegevuse korraldamine.
1.6. Üldtingimused – raamatukogubussi kasutamiseks andmise üldtingimused, mis
sisalduvad käesolevas dokumendis, on kohaldatavad Raamatukogu poolt
sõlmitavatele kõigile raamatukogubussi kasutamise lepingutele ulatuses, milles
Pooled ei lepi Lepingus kokku teisiti, ning on Lepingu lahutamatuks lisaks.
2.
Kasutaja kinnitused
2.1 Lepingu sõlmimisega annab Kasutaja Raamatukogule alljärgnevad kinnitused:
2.1.1 Kasutajal ja tema nimel tegutseval isikul on kõik õigused Lepingu sõlmimiseks.
Kasutajale ei ole teada ühtegi asjaolu, mis võiksid takistada või teha võimatuks
Kasutaja poolt Lepingust Kasutajale tulenevate kõigi kohustuste nõuetekohase
täitmise.
3
Raamatukogubussi kasutamise tingimused
3.1 Kasutaja ettepanekul raamatukogubussi küllakutsumine Tallinnast väljapoole või
raamatukogubussi osalemine Kasutaja poolt korraldatud ärilise eesmärgiga üritusel
(mess, laat vms) on tasuline.
3.2

Raamatukogubussi kasutamise algusaega arvestatakse alates raamatukogubussi
väljumisest garaažist aadressil Kangru 13, Tallinn ning kasutamine lõpeb
raamatukogubussi tagasi jõudmisel garaaži. Raamatukogubussi kasutamise aega
arvutatakse 0,5 tunnilise täpsusega: aeg alla 0,5 tunni arvestatakse nagu 0,5 tundi ja
üle 0,5 tunni nagu 1 tundi;

3.3

Kasutaja esitab küllakutse või osalemise ettepaneku Raamatukogu kodulehe vastavalt
vormilt, e-posti või telefoni teel.

3.4

Raamatukogu esitab ettepanekule vastuse, mis sisaldab raamatukogubussi kasutamise
hinda.

3.5

Peale Raamatukoguga kokkuleppe saavutamist raamatukogubussi kasutamise osas
kohustub Kasutaja saatma Raamatukogule vähemalt 7 (seitse) kalendripäeva enne
kasutamise algust tellimust kinnitava e-kirja ning edastama järgmised andmed:
kasutamise kuupäev; kasutamise algus- ja lõpukellaaeg, Kasutaja kontaktisiku nimi,
telefon ja e−posti aadress; andmed arve esitamiseks (arve saaja: asutuse nimi, aadress,
rg−kood, e-posti aadress, kuhu arve saadetakse. Kui arve saaja ja maksja on erinevad,
siis arve maksja andmed: nimi, aadress, rg−kood, kontakttelefon). Kui tellimust kinnitav
e-kiri ei ole Raamatukokku jõudnud vähemalt 7 (seitse) kalendripäeva enne kasutamise
algust, siis kaotab Kasutaja õiguse raamatukogubussi kasutamiseks. Kasutajalt tellimust
kinnitava e-kirja kättesaamist tõendab Raamatukogu Kasutajale vastuskirja saatmisega.

3.6

Kasutajal on õigus tema poolt tehtud tellimust tühistada või muuta, teatades sellest
Täitjale kirjalikult ette 1 (ühe) kalendripäeva arvates raamatukogubussi kasutamisele
eelnevast päevast.

4
4.1

Arveldamine
Raamatukogu annab raamatukogubussi Kasutajale kasutamiseks Tallinna
Kultuuriväärtuste Ameti poolt kehtestatud Tallinna Keskraamatukogu tasuliste
teenuste hinnakirja alusel.
4.2 Tasu raamatukogubussi kasutamise eest kuulub tasumisele Raamatukogu poolt
väljastatava arve alusel hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul peale vastava arve
esitamist.
4.3 Kasutaja poolt arve tasumisega viivitamisel on Kasutaja kohustatud maksma
Raamatukogule viivist 0,5% tähtaegselt tasumata summalt iga viivitatud päeva eest,
samuti hüvitama kogu kahju, sh õigusabi- ja inkassoteenuse kasutamisega seotud
kulud.
5
Muud tingimused
5.1 Leping kehtib kuni lepinguliste kohustuste täitmiseni mõlema Poole poolt.
5.2 Pooltevahelised Lepinguga seotud teated peavad olema kirjalikku taasesitamist
võimaldavas vormis, kui Lepingust ei tulene teisiti.
5.3 Lepingu tingimusi võib muuta mõlema Poole kirjalikku taasesitamist võimaldaval
kokkuleppel.
5.4 Lepingu täitmisest tulenevad Poolte vahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste
teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Raamatukogu asukohajärgses kohtus.
5.5 Leping sõlmitakse kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, üks eksemplar
kummalegi poolele.

Kaie Holm
Direktor
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RAAMATUKOGUBUSSI KATARINA JEE KASUTAMISE LEPINGU NÄIDIS
Tallinn
Raamatukogu

Tallinna Keskraamatukogu

Registrikood
Seaduslik
esindaja
Aadress
Telefon
E-post
Kontaktisik
Kontaktisiku
telefon
Kontaktisiku epost

75016071
Direktor Kaie Holm
Estonia pst 8, 15044 TALLINN
683 0900
keskraamatukogu@tln.lib.ee
Annika Redi
5303 7737
buss@tln.lib.ee

Kasutaja
(arve saaja)
Registrikood
Seaduslik
esindaja
Aadress
Telefon
E-post
Kontaktisik
Kontaktisiku
telefon
Kontaktisiku
e-post
Arve maksja

2012 nr 1-26/

kui arve saaja ja maksja on
erinevad

Registrikood
Aadress
Telefon
1 Raamatukogu annab Kasutajale raamatukogubussi kasutada vastavalt eelnevale kokkuleppele:
ühik Kogus Piirhind Koefitsient Maksumus
1.1 Kuupäev
18.07.2012
1.2 Kellaaeg
10.00−14.00
tund 4
50.00
0,5
Teenuse kogumaksumus eurodes
2 Raamatukogu esitab Kasutajale punktis 1 nimetatud teenuste kasutamise eest arve.
3 Kasutaja on kohustatud tasuma kõik punktis 1 nimetatud teenuse kasutamisega seotud arved 14
päeva jooksul arvates arve esitamisest.
4 Omavahelistes suhetes lähtuvad Raamatukogu ja Kasutaja käesolevast Lepingust ja Tallinna
Keskraamatukogu raamatukogubussi Katarina Jee kasutamise üldtingimustest (edaspidi Üldtingimused), mis on selle lepingu lahutamatu osa. Üldtingimused asuvad Raamatukogu veebilehel. Lepingu allkirjastamisega kinnitab Kasutaja, et ta on Üldtingimustega tutvunud ja kohustub
neid täitma.
Raamatukogu

Kaie Holm

Kasutaja seaduslik esindaja

