MÜÜGI TÜÜPTINGIMUSED
Järgmised tingimused (edaspidi: tingimused) kehtivad alates 1. Mai 2021 ja kohalduvad
eranditult kõikidele kauba, tarkvaralitsentside ja teenuste (edaspidi: tooted) müükidele
Resideo Technologies, Inc. kontserni liikme poolt ostjale (edaspidi: Resideo).
1. ULATUS Tingimused asendavad kõiki ostja ostutellimuses, spetsifikatsioonides või
mistahes muus ostja väljastatud dokumendis toodud tingimusi. Resideo lükkab tagasi kõik
mistahes sellise ostja väljastatud dokumendi lisatingimused, erinevad tingimused või
vastuolus olevad tingimused ja neid ei kohaldata ühelegi käesolevate tingimuste kohaselt
tehtud müügile. Ükski avaldus, garantii, tehingu käik või kaubandustava ei ole Resideole
siduv, kui seda ei ole selgesõnaliselt nendes tingimustes sätestatud.
2. MAKSETINGIMUSED Kõik maksed kuuluvad tasumisele, nagu on nendes tingimustes
käsitletud toodete tellimusega (edaspidi: tellimus) seoses väljastatud arvel näidatud, ning kui
maksepäeva ei ole näidatud, siis 30 päeva jooksul arve kuupäevast alates. Kõik maksed tuleb
teha arvel näidatud valuutas ja saata sellisel arvel toodud aadressile. Kõik tingimustes toodud
saadetised, tarned ja tööd teostatakse ainult juhul, kui Resideo on andnud oma
krediidikinnituse ning Resideo võib mistahes ajal keelduda saadetiste ja tarnete või tööde
teostamisest, välja arvatud juhul, kui kõik tasumisele kuuluvad summad, sealhulgas viivised,
on makstud või eksisteerivad Resideot rahuldavad tingimused või tagatiskorraldused.
Resideo võib igal ajal tingimustes toodud maksetingimusi muuta. Peale selle võib Resideo
omal valikul a) võtta tagasi tooted, mille eest ei ole makstud; b) nõuda maksetähtajaks
tasumata summadelt viivist 2% kuus või seadusega lubatud maksimaalses määras olenevalt
sellest, kumb on madalam, iga terve või pooliku kuu eest; c) nõuda sisse kõik
sissenõudmisega seotud kulud, sealhulgas mõistlikud õigusabitasud; ja d) kombineerida kõiki
eelnimetatud õigusi ja abinõusid, nagu on kohaldatavates seadustes lubatud. Neid abinõusid
võib rakendada lisaks seadusega sätestatud abinõudele. Ostja ei või arvel toodud summasid
või nende osi tasaarveldada summadega, mis talle Resideo poolt maksmisele kuuluvad või
tulevikus maksmisele kuuluda võivad. See tingimus jääb kehtima ka pärast tellimuse
lõppemist või lõpetamist. Seadusega lubatud ulatuses arvestatakse, et arvete vaidlustamisest
on loobutud 15 päeva pärast arve kuupäeva möödumist. Resideo jätab endale õiguse
vigadega arveid parandada.
3. HINNAD; MINIMAALNE OSTUTELLIMUS; TELLIMUSE MUUTMINE JA TÜHISTAMINE Kui
ei ole kirjalikult muud moodi kokku lepitud, siis on tingimustega hõlmatud toodete hinnad
nende saatmise hetkel kehtivad Resideo standardhinnad. Resideo võib kõigi kaupade
hindasid oma äranägemisel muuta, teatades ostjale sellest 30 (kolmkümmend) päeva
kirjalikult ette. Välja arvatud kui Resideoga on muul moel kirjalikult kokku lepitud,
kohaldatakse alla 500 USD (või vastava arve valuuta) jäävatele tellimustele 50 USD (või
vastava arve valuuta) suurust teenustasu. Kui seda ei ole eraldi ära märgitud, ei sisalda hinnad
projekteerimist, paigaldust, käivitamist, kasutuselevõtmist ega hooldust. Kui nendes
tingimustes nimetatud tellimuses esitatud kogust vähendatakse, siis muudetakse hinda
selliselt, et see vastaks tegelikult tarnitud koguse eest tasumisele kuuluvale Resideo
standardhinnale. Sellist hinnakorrektsiooni kohaldatakse kõikidele tarnitud toodetele, isegi
kui nende eest oli sellise korrektsiooni tegemise ajal juba arve esitatud. Pooltevahelise
kokkuleppe puudumisel tellimuse muutmise ja tühistamise kohta ei tohi ostja tellimusi
tühistada ega muuta. Kokkulepitud ajaks kehtestatud hindade üle peetakse uued
läbirääkimised, kui Resideo ostu-, transpordi- või tootmiskulud kasvavad rohkem kui 5%.
Hinnad ei sisalda kauba taaskasutuse kulusid, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivis 2012/19/EL, 4. juuli 2012, elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud
jäätmete (elektroonikaromude) kohta.
4. MAKSUD Tellimusega seotud maksude, keskkonnatasude, lõivude ja tasude eest
vastutab ostja ning Resideo võib ostjale nende eest eraldi arve esitada, kui puuduvad
tõendid nende tasumisest vabastamise kohta.
5. SAATMINE JA KAOTSIMINEKU RISK Kõik nende tingimuste kohased saadetised tarnitakse
kooskõlas tarnetingimusega CPT (Incoterms 2010) Ostja määratud aadress, välja arvatud kui
Resideo on kirjalikult muud kinnitanud. Kahjustumise risk läheb ostjale üle alates toodete
üleandmisest vedajale. Resideo võib mistahes tellimuse tarnida ühe või mitme saadetisena.
Kui kohaletoimetamises tekib ostja tõttu viivitus, siis hoitakse tooteid ostja kulul ja riisikol ning
ostja vastutab mistahes viivituste ja Resideo kantud suuremate kulude eest, mille on
põhjustanud ostja tegevus või tegematajätmine või mis on selle tõttu tekkinud. Kõik
tarnekuupäevad on hinnangulised, välja arvatud kui Resideoga on kirjalikult muud moodi
kokku lepitud. Peale selle ei vastuta Resideo hilinenud tarnete eest, mille on põhjustanud
vedaja või asjaolu, et ostja ei ole õigel ajal vajalikku teavet esitanud. Ostja peab kogu kauba
kättesaamisel üle kontrollima ja Resideot ilmsetest defektidest, transpordil tekkinud
kahjustustest ning valedest ja puuduvatest esemetest kirjalikult teavitama hiljemalt kolm (3)
päeva pärast tarnet; vastasel juhul loetakse kaup üleantuks ja vastuvõetuks. Varjatud
puudustest tuleb teada anda ilma põhjendamatute viivitusteta ja mitte mingil juhul hiljem kui
viis (5) päeva pärast nende avastamist. Resideo jätab endale õiguse nõuda lisatasu ostja
soovitud mistahes erilise marsruudi, pakendi, markeeringu, käsitlemise või kindlustuse eest.
Kauba omandiõigus läheb ostjale üle siis, kui ta on kauba eest täishinna maksnud.

6. SPETSIFIKATSIOONID; MUUTUSED Resideo võib igal ajal ilma ostjat teavitamata muuta
nende tingimustega hõlmatud toodete disaini, materjale, spetsifikatsioone või toimimist
eeldusel, et muudatused ei muuda märkimisväärselt toodete sobivust, vormi ja funktsiooni.
7. VÄÄRAMATU JÕUD Resideo ei vastuta mistahes toodete tarne mittetoimumise või
hilinemise eest juhul, kui selle on põhjustanud asjaolu, mida tal ei ole võimalik mõistlikult
kontrollida. Sellise viivituse tekkimisel pikendatakse tarne või täitmise tähtaega sellise viivituse
tõttu kaotatud aja võrra. Kui eelnimetatud mistahes põhjus Resideo toodangut kärbib, siis
võib Resideo oma toodangu eri ostjate vahel ära jagada. Selline jagamine tehakse äriliselt
õiglasel ja mõistlikul viisil. Kui vääramatu jõu sündmus kestab kauem kui 90 päeva, siis on
kummalgi poolel õigus ostja tellimus lõpetada, teatades sellest kirjalikult teisele poolele, ja
ostja tasub Resideole enne lõpetamist tarnitud toodete ja osutatud teenuste eest ning kõik
Resideo poolt sellise lõpetamise tõttu kantud mõistlikud kulud.
8. RIKKUMINE Igaüks alljärgnevatest kujutab endast ostja kohustuste olulist rikkumist: a)
toodete eest tähtajaks mittetasumine; b) nendele tingimustele vastavate toode
mittevastuvõtmine; c) pankrotiavalduse esitamine ostja vastu, mistahes maksejõuetuse või
pankrotimenetluse (sealhulgas saneerimise) algatamine ostja suhtes, ostjale pankrotihalduri
määramine või vara loovutamine ostja võlausaldajatele; d) käesolevate tingimuste mistahes
muu rikkumine ostja poolt. Sellise rikkumise korral võib Resideo tellimuse(d) täielikult või
osaliselt ilma igasuguste kohustusteta lõpetada ostjat sellest kirjalikult teavitades. Ostja tasub
kõik kulud, sealhulgas mõistlikud õigusabi kulud, mille Resideo on kandnud seoses Resideo
poolt maksete sissenõudmiseks algatatud kohtuasjadega või muude oma nendest
tingimustest tulenevate õiguste teostamisega.
9. KINNITUSEDSeadusega lubatud ulatuses asendab alljärgnev kõiki muid kinnitusi ja
tingimusi, nii otseseid kui kaudseid, sealhulgas neid, mis puudutavad rahuldavat kvaliteeti ja
sobivust konkreetse otstarbe jaoks. a) Resideo tagab, et tema toodetud tooted ei sisalda
olulises osas defektseid materjale või valmistusvigu ning need vastavad kohaldatavatele
spetsifikatsioonidele ja/või joonistele. Kui Resideoga ei ole muud moodi kirjalikult kokku
lepitud, siis kestab Resideo garantii 24 kuud alates toodete Resideo poolt tootmise
kuupäevast. b) Kui ei ole muud moodi kirjalikult kokku lepitud, väljastab Resideo kreeditarve
punkti 25 kohaselt tagastatud toodete eest, mille transpordikulud olid ette makstud ja mille
Resideo defektseks tunnistab. c) Tooteid, mis kasutamise ajal amortiseeruvad või läbi
põlevad, ei peeta sellise amortiseerumise või läbipõlemise tõttu defektseteks. Ükski garantii
ei kehti, kui Resideo ainuarvamuse kohaselt tekkis defekt või kahjustus selle tõttu või sellega
seoses, et tooted paigaldati, kombineeriti teiste osade ja/või toodetega, muudeti või
parandati kellegi muu poolt peale Resideo, ostja kasutas sellist tarkvaraversiooni, mis ei ole
uusim Resideo poolt kättesaadavaks tehtud tarkvaraversioon või ei rakendanud nõutavaid
või soovituslikke tarkvara värskendusi või paikasid teistes tarkvarades või seadmetes toodete
võrgukeskkonnas, või ostja tegevuse, tegevusetuse, väärkasutuse või hooletuse tulemusel. d)
Eksperimentaalsed tooted (mis võivad olla märgistatud tunnusega, mis algab tähtedega „E“
või „X“) või väljalaskmata või beeta tarkvara on prototüübid, tootmiseelsed esemed, mis ei
ole veel läbinud kõiki väljastuskatsete faase; sellist kaupa müüakse „NAGU ON“ ILMA
GARANTIITA. e) Ostja kohustuseks on tagada, et tooted sobivad rakendusele, milles neid
kasutatakse. f) Kui Resideo ostjale mistahes teenuseid osutab, sealhulgas toodete
konfigureerimise ja paigaldamisega seotud koolitust või abi, siis osutab Resideo selliseid
teenuseid tunnustatud tööstustavade kohaselt selliste tasude eest, mida Resideo aeg-ajalt
oma hinnakirjas võib sätestada. Resideo ei võta endale selliste teenuste osutamisega ostja
ees mingit vastutust, kui need osutatakse tasuta. g) Resideo ei kinnita, et tooteid ei ole
võimalik kahjustada või neist mööda hiilida või et tooted hoiavad ära mistahes kehavigastuse
või varakahju, sissemurdmise, röövimise, tulekahju või muu, või et tooted annavad igal juhul
piisava hoiatuse või kaitse. Ostja mõistab, et nõuetekohaselt paigaldatud ja hooldatud
signalisatsioon ainult vähendab sissemurdmise, röövimise, tulekahju või muude sündmuste
toimumise riski, ilma et selle kohta häire antaks, aga tegemist ei ole kindlustuse või garantiiga,
et selline sündmus aset ei leia või et selle tulemusel ei teki kehavigastust ega varakahju. h)
Tarkvara, kui see on toodud ostutellimuses ja/või pakkumises ja/või seda kasutatakse
Resideo garanteeritud toodetes, tarnitakse andmekandjal, mis ei sisalda tavakasutuse korral
materjalidefekte ega valmistusvigu seni, kuni riistvara ja/või süsteem on garantiiga kaetud.
Selle aja jooksul vahetab Resideo mistahes sellise andmekandja tasuta välja, kui ta selles vigu
leiab. Kvaliteedi või töökindluse osas tarnitakse tarkvara või andmed „nagu on“ ilma
garantiita. i) Need garantiid kehtivad ainult ostja kasuks ja ei ole edasiantavad ega
ülekantavad. Sellest punktist 9 tulenevale Resideo mistahes vastutusele kohaldatakse selle
tellimuse punkti 11 „Vastutuse piirangud“ sätteid.
10. INTELLEKTUAALOMAND JA HÜVITAMINE
Resideo pakub kaubamärke ja/või ärinimesid kandvaid tooteid. Litsentsi selliste
kaubamärkide ja/või ärinimede kasutamiseks ilma Resideo või kaubamärgi omaniku eelneva
kirjaliku loata, kui Resideo kasutab toodet litsentsi alusel, ei anta. Ostja ei tohi kasutada
Resideo mistahes nime, kaubamärki või ärinime, sealhulgas nime „Resideo“, mitte
mingisugusel viisil. Ostja lõpetab viivitamatult Resideo mistahes nime, ärinime või
kaubamärgi igasuguse kasutamise vastava teate saamisel Resideolt. Kõik toodete ja selliste
toodete kohandamistega seotud tööriistad, joonised ja spetsifikatsioonid jäävad Resideo
omandiks ja Resideo võib selliseid tooteid või nende mistahes kohandamisi piiranguteta

kasutada või müüa. Resideo kaitseb ostjat mistahes kohtuasjas, mis tuleneb mistahes
tegeliku või väidetava Eestlane patendi või autoriõiguse rikkumisest Resideo tarnitud
toodete ulatuses ja hüvitab sellises kohtuasjas ostja vastu tehtud mistahes lõpliku
kohtuotsuse eeldusel, et ostja teavitab Resideot kolmanda isiku nõudest kirjalikult ajal, mil ta
sellest teada saab ja nõustub andma ainuvolituse, teavet ja abi nõude kaitsmiseks ja
lahendamiseks. Resideo ei vastuta ühegi kompromissi ega otsuse eest, kui see on tehtud
ilma tema kirjaliku nõusolekuta. Resideol ei ole alljärgnevaga seotud kohustusi ega vastutust:
a) ostja disainide, jooniste või tootmisspetsifikatsioonide kohaselt toodetud tooted; b)
tooted, mida on kasutatud muul eesmärgil peale nende tavapärase kasutusotstarbe; c)
rikkumisega seotud nõuded, mis tulenevad siinse alusel tarnitud toodete kombineerimisest
esemetega, mida ei ole tarninud Resideo; d) muu kui Resideo väljastatud uusima
tarkvaraversiooni kasutamine; või e) toodete muutmine muul moel kui Resideo poolt. Lisaks
sellele, kuna Resideo kontrollib nende tingimuste alusel rikkumisega seotud nõuete
lahendamist ainuisikuliselt, siis ei ole Resideo mitte mingil juhul vastutav ostja õigusabi või
muude kulude eest. Ostja nõustub Resideole hüvitist maksma ja teda kaitsma samas
ulatuses ja samade piirangutega, mis on sätestatud Resideo kohustustes ostja ees punktis
10, seoses mistahes Resideo vastu algatatud kohtuvaidluses, mille aluseks on eelmise punkti
alapunktidest a, b, c, d või e tulenevate rikkumistega seotud nõuded. Kui nõue esitatakse või
Resideo arvates on nõude esitamine tõenäoline, siis võib Resideo enda valikul ja enda kulul i)
hankida ostjale õiguse toodete kasutamise jätkamiseks; ii) vahetada tooted välja või neid
muuta selliselt, et need ei põhjusta enam rikkumisi; või iii) nõustuda toodete tagastamisega
või lõpetada ostja litsents rikkumisi põhjustavate toodete kasutamiseks ja anda ostjale
krediiti toodete eest tasutud ostuhinna või litsentsitasu ulatuses, milles on maha arvatud
mõistlik amortisatsioon, kahjustused ja iganemine. Veel võib Resideo lõpetada rikkumisi
põhjustavate toodete saatmise või pakkumise, ilma et seda peetaks selle lepingu
rikkumiseks. Siinsest punktist 10 tulenevale Resideo mistahes vastutusele kohaldatakse selle
tellimuse punkti 11 „Vastutuse piirangud“ sätteid. Siinses punktis 10 sätestatakse poolte
ainuvastutus, koguvastutus ja nende ainsad võimalikud heastamisvahendid rikkumistega
seoses. Kõikidest muudest otsestest, kaudsetest või seadusega ettenähtud garantiidest
intellektuaalomandiga seotud õiguste rikkumise vastu siinkohal loobutakse.
11. VASTUTUSE PIIRANG Ülaltoodud punkt 9 („Garantii“) ja punkt 10 („Intellektuaalomand
ja hüvitamine“) sätestavad Resideo ainukese kohustuse ja ostja ainukese õiguskaitsevahendi
nende tingimuste kohaselt müüdud või litsentsitud toodetes esineva mistahes defekti korral.
(a) Mitte mingil juhul ei vastuta Resideo i) mistahes kaudse, juhusliku, järgneva kahju eest; ii)
ärikatkestusest tuleneva mistahes kahju eest; iii) saamatajäänud kasumi eest; iv)
saamatajäänud tulu eest; v) mistahes vara või kapitali kasutamise mittevõimalikkuse eest; vi)
eeldatud säästude kaotamise eest; või vii) andmete kaotamise eest. (b) Resideo ei vastuta
kahjude ega kahjustuste eest, kui selline vastutus tuleneb sellest, et ta oli teadlik mistahes
sellise kahju või kahjustuse (tegelikust või muust) võimalikkusest. (c) Resideo nendest
tingimustest tulenev vastutus mistahes ostutellimuse, küberturvalisuse intsidendi (sealhulgas
isikuandmetega seotud rikkumise) või muu eest ei ületa mitte mingil juhul nõude
põhjustanud konkreetse kauba lepingulist hinda ja ostja ei taotle kahjude hüvitamist
konfidentsiaalsusnõude rikkumise eest, mis tuleneb samuti kohaldatavate
andmekaitseseaduste rikkumisest. (d) Resideo ei vastuta kauba mistahes defektide või rikete
eest juhul, kui ostja ei kasuta Resideo poolt kättesaadavaks tehtud uusimat tarkvara või ei
rakenda nõutavaid või soovituslikke värskendusi või paikasid teistes tarkvarades või
seadmetes kauba võrgukeskkonnas. (e) Need kahju välistused ja piirangud kohalduvad
olenemata sellest, kuidas kahju või kahjustused põhjustati ning mistahes võimalikule
lepingulisele või lepinguvälisele kahjule, hüvitisele või muule. e) Kumbki pool ei püüa välistada
või piirata oma vastutust alljärgneva eest: (f) raskest hooletusest põhjustatud surm või
kehavigastus; ii) pettus; iii) mistahes muu asjaolu, mille suhtes ei ole seaduse alusel lubatud
oma vastutust piirata. (g) Ostja tunnistab, et Resideo ei ole kohustatud kauba, tarkvara või
võrgukeskkonna toimimisega seoses tagama küberturvalisust ega andmekaitset, välja
arvatud kohaldatava seadusega sätestatud ulatuses. Resideo võib otsustada kaubaga
internetipõhiseid teenuseid pakkuda ning mistahes ajal selliseid teenuseid muuta või need
tühistada. Resideo ei ole kohustatud selliste internetipõhiste teenustega seoses tagama
mistahes küberturvalisust ega andmekaitset, välja arvatud kohaldatava seadusega sätestatud
ulatuses.
12. KONFIDENTSIAALNE TEAVE JA ANDMETE KASUTAMISE ÕIGUSED
Konfidentsiaalne teave on poole mistahes mitteavalik teave, nagu patenditud tehnoloogia,
ärisaladused, oskusteave, tegevusmeetodid, turundusandmed ja müügikavad, turu-uuringud
ja trendid, finantsandmed, hinnapoliitikad, müüjate ja klientide nimekirjad, ostupartnerid,
müügikohtade aruanded ja muu teave poole ettevõtte, toodete, ostude ja müükide või
nende tarnijate või klientide kohta. Ostja tunnistab ja nõustub, et müüja võib kasutada ostja
konfidentsiaalset teavet oma nendest tingimustest tulenevate kohustuste täitmiseks
ulatuses, milles see on vajalik olemasoleva või kavandatava ärisuhte jaoks ning võib sellist
teavet avaldada isikutele, kellel on vaja seda teada selliste kohustuste täitmiseks eeldusel, et
sellistele isikutele kohalduvad kirjalikud konfidentsiaalsuspiirangud, mis ei ole leebemad kui
need, mis sätestatud nendes tingimustes. Resideo jätab endale õiguse kasutada kõiki
andmeid ja kogu teavet, mis on kogutud, loodud, töödeldud või edastatud toodete poolt või

kaudu ning kõiki toodetega seotud andmeid ja kogu teavet, mille Resideo on andnud või
edastanud toodete kasutamise või toimimise kohta anonüümseks muudetud kujul mistahes
ärieesmärkidel, sealhulgas toodete, tarkvara või teenuste arendamiseks, turunduseks või
müügitoetuseks või muu analüütika jaoks. Ulatuses, milles Resideo ei oma piisavaid
kasutusõigusi või lubasid sellise toodetega seotud teabe või andmete kasutamiseks, annab
ostja Resideole ja tema sidusettevõtetele (või hangib Resideole ja tema sidusettevõtetele)
alalise õiguse sellise teabe ja andmete kasutamiseks ning nendest tuletatud teoste
tegemiseks mistahes seaduslikul eesmärgil.
13. TARKVARA Tarkvarale, kui see on tellimuses nimetatud või tellimuses nimetatud kaubale
paigaldatud, kohaldatakse järgmisi tingimusi, välja arvatud kui pooled on sõlminud eraldi
tarkvara litsentsilepingu või litsents on tarkvarale lisatud. Käesolevaga tarkvara litsentsitakse
ja seda ei müüda. Nende tingimuste täitmisel ostja poolt annab Resideo personaalse,
piiratud, mitteeksklusiivse litsentsi tarkvara objektikoodi kasutamiseks ainult ostja
sisekasutuseks. Litsents kehtib ainult sellistele toodetele ja/või asukohale või asukohtadele,
mis on näidatud ostja tellimuses. Resideo jääb kogu nende tingimuste kohaselt tarnitud
tarkvara omanikuks, mis sisaldab konfidentsiaalset teavet ja ärisaladust ning mille omand
sisaldab, ilma mistahes piiranguteta, kõiki õiguseid ja patente, autoriõiguseid, kaubamärke ja
ärisaladusi. Ostja ei püüa tarkvara müüa, võõrandada, all-litsentsida, pöördkompileerida, lahti
võtta või ümber jaotada, samuti ei kopeeri, avalda, jaota ega näita ostja sellist tarkvara ega
tee seda muul moel teistele kättesaadavaks (välja arvatud siis, kui Resideo seda kirjalikult
lubab), ega luba tarkvara volitamatut kasutamist. Kui tarkvara tarnitakse koos müügi
esemeks oleva kaubaga, siis võib ostja oma tarkvaralitsentsi kolmandale isikule edastada
ainult siis, kui ostja müüb kauba, millele tarkvara on paigaldatud. Resideo võib selle litsentsi
lõpetada, kui ostja neid tingimusi rikub. Ostjalt võidakse nõuda Resideoga litsentsilepingu või
lisa allakirjutamist enne, kui tooted tarnitakse.
14. HÜVITAMINE Ostja hüvitab Resideole, tema ametnikele, juhtidele, töötajatele ja
vahendajatele kõik nõuded, kohtuasjad, kulud, kahjud ja kahjumid (sealhulgas õigusabi
kulud), mille on põhjustanud või mis tulenevad i) nende tingimuste tegelikust või võimalikust
rikkumisest ostja poolt, ii) ostja hooletusest nende tingimuste täitmisel, iii) toodete
rakendamisest ja iv) toodete paigaldamisest või muutmisest ostja poolt juhul, kui seda ei ole
Resideo konkreetselt ja kirjalikult lubanud, ning kaitseb neid eeltoodu eest.
15. JUHTSEADMETE KOMBINEERIMINE Mõned Resideo sensorid ja juhtseadmed on
mõeldud üksteisega koos töötamiseks. Seetõttu võib eri tootjate juhtseadmete ja/või
sensorite kombineerimine samas paigaldises mõnel juhul mittesobiv ja/või ohtlik olla. Kui
Resideo juhtseadmeid kasutatakse koos teiste tootjate toodetega viisil, mida Resideo ei ole
soovitanud, siis ei garanteeri Resideo siinkohal seadmete rahuldavat toimimist ning ei ole
kohustatud sellised kombineeritud paigaldisi hooldama.
16. KOHALDATAV ÕIGUS Nendele tingimustele kohaldatakse selle riigi õigust, milles Resideo
on registreeritud, võtmata arvesse kollisiooniõigust, ning pooled alluvad sellise riigi kohtute
erandlikule kohtualluvusele. ÜRO konventsiooni kaupade rahvusvahelise ostu-müügi
lepingute kohta (Viin, 11.04.1980) rakendumine on sõnaselgelt välistatud.
17. LOOVUTAMINE Ostjal ei ole lubatud oma nendest tingimustest tulenevaid kohustusi
ilma Resideo eelneva kirjaliku nõusolekuta loovutada ja mistahes väidetavad loovutamised
ilma sellise nõusolekuta on Resideo valikul kehtetud. Eeltoodule vaatamata on kõik ostja
õigused ja kohustused siduvad kõigile ostja järglastele ja loovutuse saajatele.
18. LOOBUMINE Kui Resideo mistahes ajal ja mistahes perioodi jooksul nende tingimuste
sätteid ei jõusta, siis ei kujuta see endast loobumist sellisest sättest või Resideo õigusest kõiki
sätteid hiljem jõustada.
19. MUUDATUSED Neid tingimusi ja kõiki tingimustega hõlmatud tooteid ei asendata,
täiendata ega muudeta ilma Resideo kirjaliku nõusolekuta.
20. VASTAVUS ÕIGUSNORMIDELE Ostja on kohustatud kõiki impordi- ja ekspordiseadusi ja
reegleid järgima. Ostja hangib enda kulul kõik tarnitud kauba, ülekannete, teenuste ja
tehniliste andmete jaoks vajalikud impordi, ekspordi ja reekspordi load ja litsentsid ning
säilitab kõik dokumendid, mis tõendavad vastavate seaduste ja reeglite täitmist. Ostja
vastutab juhul, kui tema ekspediitor ei täida kõiki kohaldatavaid ekspordinõudmisi. Pooled
järgivad kõiki kohaldatavaid seadusi, reegleid ja korraldusi, mille on andnud mistahes pädev
valitsusasutus mistahes riigis, sealhulgas ka neid USA või teiste riikide seadusi, mis
reguleerivad kauba importi või eksporti. Resideo poolt nende tingimuste kohaselt tarnitud
kaup ja teenused toodetakse ja tarnitakse kõigi selles riigis, kus Resideo on registreeritud,
kohaldatavate seaduste ja reeglite kohaselt. Ostja kinnitab, et ta tagab kõigi kaupade
nõuetekohase paigaldamise ja kasutamise selle riigi, kus Resideo on registreeritud, kohalike
seaduste ja reeglite kohaselt. Pooled täidavad oma kohaldatavatest andmekaitseseadustest
tulenevaid kohustusi. Kui pooled ei ole kirjalikult teisiti kokku leppinud, ei töötle kumbki neist
volitatud töötlejana teise poole nimel isikuandmeid. Ostja ja Resideo järgivad Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2012/19/EL, 4. juuli 2012, elektri- ja elektroonikaseadmetest
tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) kohta, nagu seda rakendatakse kaubale
kohaldatavas mistahes kohalikus kohtualluvuses seoses elektroonikaromude käitlemisega.
21. POOLTEVAHELINE SUHE Pooled tunnistavad, et nad on iseseisvad lepinguosalised ja selle
tellimusega ei looda mistahes muud suhet, sealhulgas partnerlust, ühisettevõtet, töösuhet,
frantsiisi, tööandja/töövõtja ega käsundiandja/agendi suhet.

22. LAHUSUS Kui nende tingimuste mistahes säte leitakse olevat seadusevastane, kehtetu
või mittejõustatav, siis loetakse selline säte kehtetuks ja kõik ülejäänud sätted jäävad Resideo
ja ostja suhtes jõusse ning neile siduvaks.
23. KEHTIVUSE JÄTKUMINE Kõik nende tingimuste sätted, mis oma olemuselt peaksid
pärast selle tellimuse kehtivuse lõppemist jõusse jääma, jäävad ka pärast selle tellimuse
lõpetamist kehtivaks.
24. TEATED Kõik poolte edastatavad teated selle tellimuse ja/või nende tingimuste kohta
saadetakse kirjalikult poole volitatud esindajale ostja ostutellimuses toodud aadressile.
Nende tingimuste kohaselt edastatavad teated loetakse kättesaaduks, kui: a) need on
isiklikult üle antud; ii) üks tööpäev pärast seda, kui teade on kiirkullerile üle antud; või c) kaks
kalendripäeva pärast saatmist posti teel väljastusteatega ja ettemakstud postitasuga.
25. TAGASTUSED Ilma Resideo eelneva kirjaliku autoriseerimisnumbri ja nõusolekuta ei tohi
tooteid Resideole tagastada. Sellise autoriseerimisnumbri ja nõusoleku saamiseks peab ostja
esitama kirjaliku taotluse Resideo kohaliku klienditeeninduse töötajale.
26. KEEL Vastuolude korral tingimuste eestikeelse versiooni ja mugavuse eesmärgil antud mis
tahes tõlke vahel, kohaldub tingimuste eestikeelne versioon.
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