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BAUHAUS-KLIENDIKONTO TINGIMUSED
Bauhaus Eesti Uü, Tähesaju tee 8, EE - 19317 Tallinn; Ärireg.nr.: 11866180, KMNR.:EE101343514
1. Kliendikonto avamine
Kliendikonto on BAUHAUSi ja kliendi vaheline võlasuhe, millest tulenevalt on kliendil võimalik lepingus ja kliendikonto tingimustes sätestatut järgides osta BAUHAUSi Eesti Vabariigis asuvatest
kaubamajadest kaupu selliselt, et klient on kohustatud kaupade ostuhinna tasuma kliendikonto tingimustes kehtestatud maksetingimustest juhindudes. BAUHAUS müüb kaupu
omandireservatsiooniga, s.t kauba omandiõigus läheb Kliendile üle alles pärast kauba eest täielikku tasumist. Kliendikonto avamise taotlemise õigus on kliendil. Klient on Eesti Vabariigis registreeritud
äriühing või avalik-õiguslik juriidilise isik. Kliendil ei ole õigust tegeleda BAUHAUSi enda kaubamärke kandva kauba edasimüümisega. Kui klient esitab BAUHAUS Eesti UÜ-le (registrikood 11866180)
(edaspidi BAUHAUS) kliendi seadusliku esindaja (s.h avalik-õigusliku isiku esindaja) poolt allkirjastatud taotluse, avab BAUHAUS asjaomasele taotlejale (edaspidi Klient) kliendikonto eeldusel, et
BAUHAUS on kaalutlusõiguse alusel otsustanud taotluse rahuldada. Taotlusele tuleb lisada (a) ettevõtte/ühingu kehtiva B-kaardi väljavõte, millest nähtub, et Klient on registreeritud Eestis; (b) avalikõigusliku juriidilise isiku asjakohase konto avamise vajadust põhjendav selgitus ja esindaja volikiri. Eraisikutele krediidilimiiti ei võimaldata ja kliendikontot ei avata. Ettevõtte/ühingu taotluse
läbivaatamisel ja krediidilimiidi määramisel võetakse muu hulgas arvesse krediidiregistrite kirjeid Kliendi ja Kliendi esindajate ja/või vastutavate isikute maksehäirete kohta. Taotluse allkirjastamisega
annab Klient BAUHAUSile nõusoleku kontrollida Kliendi ja tema vastutavate isikute krediidiandmeid kehtivate seadustega lubatud ulatuses. Kliendi avalduse alusel kliendikonto avamise otsustamisel
võetakse muuhulgas arvesse kliendi ja viimase esindajate võimalikke maksehäireid, mis on avaldatud avalikes andmebaasides või muudest allikatest BAUHAUS ́ile teada. Krediidilimiidi määramiseks
kulub vähemalt nädal. BAUHAUS teatab Kliendile kirjalikult avalduses esitatud aadressil ettevõttele konto avamisest ja võimaldatud krediidilimiidi määrast. BAUHAUS ei ole kohustatud avalduse
rahuldamata jätmist põhjendama.
2. Kliendikonto kasutamine
Kontot tohib kasutada Kliendi nimetatud isik (edaspidi Esindaja) ja/või kontokaardi valdaja ja/või ostuõigusega isik kõigis Eestis asuvates BAUHAUSi kaubamajades. Ostuõigusega isik on kliendi poolt
BAUHAUSis registreeritud füüsiline isik, kellel on õigus kliendikontot kasutada. BAUHAUS annab iga kliendikonto kohta kuni 10 kontokaarti tasuta. Kui klient vajab kaarte rohkem, tasub ta iga järgmise
kaardi eest 5 €. Kaartide väljastamiseks ja Esindajate registreerimiseks kulub vähemalt 24 tundi. Esindaja registreerimiseks tuleb BAUHAUSile teatada Esindaja nimi, telefoninumber ja isikukood.
BAUHAUSil on alati õigus põhjust teatamata keelduda aktsepteerimast üksikostu. Kontokaart on olemuselt nimetu esitajakaart; teisisõnu on BAUHAUSil õigus uskuda, et kaardi valdajal on õigus kontot
vabalt kasutada, kui Klient ei ole BAUHAUSile alljärgnevas sätestatud tingimuste kohaselt kaardi kadumisest teatanud. Üksikost muutub Kliendile siduvaks, kui kaardi valdaja on alla kirjutanud
asjakohasele müügidokumendile. BAUHAUSil on õigus, kuid mitte kohustus kontrollida üksikostuga seoses kontokaardi esitaja isikut. Esindajal või tema volitatud isikul on õigus osta arve peale.
BAUHAUS kontrollib seoses üksikostuga Esindaja isikuandmed isikut tõendava dokumendi alusel. Kui kaup/teenus tellitakse telefoni teel, palub BAUHAUS teatada isikukoodi või kontrollib kasutatavat
telefoninumbrit. Esindaja tehtud üksikost muutub Kliendile siduvaks, kui isikuandmed on eelmises lauses kirjeldatud viisil kontrollitud.
Klient ei tohi ületada kliendikonto krediidimäära. Kliendikontot ei tohi kasutada, kui Kliendil on tähtajaks maksmata arveid. Kehtestatud piirangutest hoolimata on klient vastutav ka eespool nimetatud
piiranguid rikkudes toimunud üksikostude eest.
3. Järelhüvitus
Järelhüvitus on järelhüvitusperioodi kestel kontokaardiga või ostuõigusega isiku poolt kliendikontot kasutades sooritatud ostude käibemaksu sisaldavast brutosummast, kui see ületab 5000 eurot,
10% väärtuses BAUHAUSi poolt kliendile antav kinkekaart. Kinkekaart on BAUHAUSi poolt kliendile järelhüvitusena pärast järelhüvitusperioodi lõppu antav kaart, millel märgitud summa ulatuses on
kliendikonto kasutamise õigust omaval isikul õigus saada BAUHAUSi kaubamajadest 12 kalendrikuu jooksul, arvates järelhüvitusperioodi lõppemisest, kaupu müügihinnas, mis sisaldab käibemaksu.
BAUHAUS annab kliendile järelhüvituseks kinkekaardi, kui kontokaardiga või ostuõigusega isiku järelhüvitusperioodi kestel kliendikontot kasutades sooritatud ostude brutosumma koos käibemaksuga
ületab 5000 eurot. Järelhüvituse väärtus on 10% teostatud ostude summast. Kui kliendikonto avamisel ei ole eraldi kokku lepitud teisiti, on Kliendil õigus järelhüvitusele. Järelhüvitusperiood on 12
kuud. Esimene järelhüvitusperiood algab kliendikonto taotluse esitamise päeval ja lõpeb selle kalendrikuu viimasel päeval, mille kestel esimese järelhüvitusperioodi algusest möödub 12 kuud.
Järgnevad järelhüvitusperioodid algavad eelmisele järelhüvitusperioodile järgneva kalendrikuu esimesest kuupäevast ja lõpevad sellele järgneva 12. kuu viimasel kuupäeval. Eeldusel, et
järelhüvitusperioodil on kliendikontol registreeritud järelhüvitusele õigust andvate ostude kogusumma koos käibemaksuga vähemalt 5000 €, antakse neilt ostudelt järelhüvitust 10% registreeritud
järelhüvitusõigust andvate ostude kogusummast. Järelhüvitusõigust andvad ostud on üksnes tavahindadega toodete ostud. Teenuste või alandatud hindadega toodete ostud ei anna järelhüvitusõigust.
Järelhüvituse laekumine eeldab esitajakaardi ettenäitamist ostu toimumise hetkel või ostuõigusega isiku tuvastamist. Kliendile teatatakse järelhüvitusõigust andvate ostude summa kirjalikult üks kuu
enne järelhüvitusperioodi lõppu. Pärast järelhüvitusperioodi lõppemist arvestatakse automaatselt järelhüvituse lõppsumma. Järelhüvitus antakse Kliendile BAUHAUSi kinkekaardina, mis saadetakse
Kliendi viimati teatatud aadressile. Esindaja või kontokaardi valdaja võib kinkekaarti kasutada igas Eesti BAUHAUSi kaubamajas 12 kalendrikuu jooksul pärast järelhüvitusperioodi lõppemist. Kinkekaardi
võib vahetada ka sularaha vastu. Selleks tuleb kinkekaart viia Eesti BAUHAUSi kaubamaja infopunkti või saata BAUHAUSi müügireskontrole ja teatada kirjalikult (elektronposti või kirja teel) Kliendi
pangaandmed, kontokaardi neli viimast numbrit või Esindaja isikukood.
4. Maksetingimused
Kliendile, kellele on kehtestatud krediidilimiit, esitab BAUHAUS kliendikontol registreeritud ostude kohta vastavalt Kliendi valikule kas arved iga üksikostu kohta eraldi või koondarve, milles on kokku
arvestatud kõik arveperioodi kestel tehtud üksikostud. Kui Klient on valinud arvete esitamise viisiks koondarve, on BAUHAUSil alati õigus vabalt esitada ka arveid iga üksikostu kohta eraldi või lühendada
arveperioodi, kui Klient on ületanud krediidilimiiti või lepingutingimustes sätestatud maksetähtaega. Maksetingimused määratletakse lepingus. Kui kogunenud ostude summa jääb arveperioodi kestel
alla 50 €, on BAUHAUSil õigus Kliendilt nõuda täiendavat tasu summas 5 € väikearvelduse eest. Arve tasumisega viivitamise korral on Klient kohustatud BAUHAUSile tasuma viivist 0,1% päevas arve
summast ning 5 eurot, millele lisandub käibemaks, juhul kui BAUHAUS saadab Kliendile võlgnevuse kohta meeldetuletuskirja. Samuti on Klient kohustatud ühekordse maksena BAUHAUSile hüvitama
võlgnevuse sissenõudmise kulud, mille fikseeritud suuruseks on 5% võlguoldavast summast. Sissenõudmise kulud lisanduvad võlgnevusele automaatselt kui Klient pärast meeldetuletuskirja edastamist
võlgnevust ei tasu ja BAUHAUS teeb mis tahes sellele järgneva toimingu, mis on suunatud võla sissenõudmisele (nt esitab avalduse inkassoteenuse pakkujale). Sissenõudekuludele lisandub käibemaks.
Fikseeritud määras sissenõudekulude tasumine ei välista BAUHAUSi õigust nõuda kohtu- ja/või kohtueelses menetluses kantud kulude hüvitamist. Kontoga seonduvast võimalikust maksehäirest
võidakse maksehäire krediidiregistrisse kandmiseks teatada Krediidiinfo AS-ile või muule vastava teenuse pakkujale.
5. Andmekaitset puudutavad lepingulised kohustused
Sellest lepingust tulenevate lepinguliste kohustuste täitmiseks registreerib Bauhaus eratarbijate ja füüsilisest isikust ettevõtjate isikuandmeid. Bauhaus registreerib ka Klientide kontaktisikute,
seaduslike esindajate ja Kliendi poolt ostudeks volitatud isikute isikuandmeid. Need isikuandmed, mida Bauhaus selle lepingu põhjal kogub ja töötleb, on järgmised: kontaktnimi, isikukood lõpp numbri,
telefoninumber, faksinumber, e-posti aadress ja postiaadress.
Bauhaus töötleb isikuandmeid vastavalt EL isikuandmete kaitse üldmääruse, Soome isikuandmete kaitse seaduse ja muude kohaldatavate andmekaitset käsitletavate õigusaktide nõuetele. Bauhausi
privaatsusteate saab alla laadida aadressilt www.bauhaus.ee/andmekaitse.
Klient kohustub järgima järgmisi andmekaitsealase seadusandluse rakendamisega seonduvaid tingimusi:
a) Klient peab teatama neile isikutele, kelle isikuandmeid selle lepingu põhjal Bauhausile loovutatakse, et nende isikuandmeid loovutatakse Bauhausile selle lepingu lepinguliste kohustuste täitmiseks.
b) Klient saadab neile isikutele, kelle isikuandmeid ta Bauhausile loovutab, Bauhausi privaatsusteatele viitava lingi. Privaatsusteate saab alla laadida aadressilt www.bauhaus.ee/andmekaitse.
c) Kui Kliendil ei ole seaduslikku õigust Bauhausile isikuandmete loovutamiseks, peab Klient hankima nõusoleku andmete loovutamiseks sellelt isikult, kelle andmeid loovutatakse.
d) Klient peab tagama selle, et Bauhausil on pidevalt olemas Kliendi esindajate ja Kliendi poolt ostudeks volitatud isikute ajakohased isikuandmed. Kui esindus- või ostuõigus peatub, tuleb muutunud
olukorrast teavitada Bauhausi koheselt, et Bauhaus saaks teha vajalikud muudatused ja/või kõrvaldada registreeritu isikuandmed oma registritest.
e) Lepingu kogu kehtivusaja vältel hoolitseb Klient iseseisvalt, ilma et seda eraldi nõudma peaks, punktides 1–4 kirjeldatud kohustuste täitmise eest.
6. Tingimuste muutmine
Klient võib igal ajal kirjalikult taotleda oma krediidilimiidi suurendamist. BAUHAUS otsustab kaalutlusõiguse alusel, kas krediidilimiidi suurendamise taotlus rahuldada. BAUHAUSil on igal ajal õigus
kaalutlusõiguse alusel ühepoolselt vähendada krediidilimiiti ja esitada arved koondarvete asemel kõigi üksikostude kohta eraldi. Krediidilimiidi ja arvete esitamise viisiga seotud muutused jõustuvad
viivitamatult pärast seda, kui BAUHAUS on langetanud vastava otsuse. Muus osas on BAUHAUSil õigus ühepoolselt muuta kontotingimusi, teatades muudatusest vähemalt üks kuu enne selle
jõustumist.
Kliendil ei ole õigust BAUHAUSi eelneva kirjaliku nõusolekuta lepingut ja sellest tulenevaid õigusi ning kohustusi loovutada või üle anda kolmandale isikule Klient annab käesolevaga BAUHAUSile
nõusoleku käesolev leping ja sellest tulenevad õigused ning kohustused loovutada või üle anda kolmandale isikule. Eelmises punktis nimetatud õiguse teostamise teade loetakse kliendile edastatuks
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seitsme (7) päeva möödudes arvates teate postitamisest lepingus märgitud aadressile. Pärast eelmises punktis nimetatud teate kättetoimetatuks lugemist loetakse kliendil lasuvad ning BAUHAUSi
poolt kolmandale isikule loovutatud või üle antud, kohustused kohaselt täidetuks, kui need on täidetud kolmandale isikule.
7. Kliendi teavitamiskohustus
Klient peab viivitamatult BAUHAUSile kirjalikult teatama lepingus esitatud andmete muutumisest. Klient peab kontokaardi kadumisest BAUHAUSi viivitamatult teavitama. Teavitada võib kas kirjalikult
või suuliselt. Klient vastutab kõigi kontokaardiga tehtud ostude eest seni, kuni Klient on kontokaardi kadumisest käesoleva punkti sätete kohaselt teavitanud. Kadunud kaardi kehtivus tühistatakse ja
pärast seda ei saa kaarti enam kasutada. BAUHAUSil on õigus maksta kadunud kaardi leidjale 15 eurot leiutasu konto valdaja arvelt. Käesolevas punktis nimetatud teated on klient kohustatud
BAUHAUSile edastama kirjalikus vormis veebiaadressil www.bauhaus-eesti.com avaldatud kontaktidel.
8. Teated Kliendile
Kui eespool ei ole kokku lepitud teisiti, võib käesolevat lepingut puudutavad teated Kliendile saata kas kirja või elektronposti teel või muul tõestataval viisil Kliendi kontaktandmetele, mille ta viimati
BAUHAUSile on teatanud. Teated ja info loetakse asjakohaselt kättetoimetatuks vahetult pärast saatmist, kui teavitamine toimub elektronposti teel ja seitse päeva pärast saatmist, kui teavitamine
toimub kirja teel.
9. Lepingu kehtivus
Käesolev leping kehtib tähtajatult. Kui Klient soovib lepingu üles öelda, peab ta sellest BAUHAUSile teatama. Lepingu ülesütlemine Kliendi algatusel jõustub vahetult pärast seda, kui BAUHAUS on
ülesütlemisteate registreerinud, kuid mitte hiljem kui üks nädal pärast ülesütlemisteate vastuvõtmist. BAUHAUSil on õigus leping kahenädalase etteteatamistähtajaga üles öelda. Klient on kohustatud
tasuma võimalike tehtud üksikostude eest ka pärast lepingu ülesütlemist käesoleva lepingu maksetingimuste sätete kohaselt. BAUHAUSil on õigus leping viivitamatult üles öelda, kui
a) Klient ületab krediidilimiiti, hilineb oluliselt käesolevast lepingust tulenevate maksekohustuste täitmisega või rikub muul viisil oluliselt kontotingimusi;
b) Klient on konto avamise taotluses või pärast selle esitamist andnud väära või eksitavat teavet või jätnud täitmata käesoleva lepinguga sätestatud teavitamiskohustuse;
c) Kliendi vastu on algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlus (s.o nimetatud ajutine haldur) või on BAUHAUSil muu põhjus seada Kliendi maksevõime kahtluse alla;
d) Klient taotleb ettevõtte saneerimist;
e) pärast konto avamist on registreeritud Kliendi maksehäireid;
f) muul seaduses sätestatud alusel.
Kui BAUHAUS ütleb lepingu käesoleva alajaotuse sätete kohaselt üles, on Klient kohustatud kogu selleks ajaks kogunenud kliendikonto võla viivitamatult tasuma ja Klient kaotab jooksva
järelhüvitusperioodi eest õiguse järelhüvitusele. Kui Klient ütleb lepingu üles omal algatusel, kaotab Klient jooksval järelhüvitusperioodil õiguse järelhüvitusele.
10. Lepingu lõppemise õiguslikud tagajärjed
Lepingu lõppemisel või lõpetamisel on Klient kohustatud viivitamatult BAUHAUSile tagastama oma valduses olevad kaardid ja tasuma lepingu kehtivusajal kontole kogunenud saldo, võimalikud viivised
ja nende sissenõudmise kulud käesoleva lepingu sätete kohaselt. Lepingu lõppemisel lõppevad kõik lepinguga ning kliendikonto tingimustega kliendile antud soodustused, sealhulgas õigus boonusele
ning kinkekaardi kasutamise õigus.
11. Erimeelsuste lahendamine
Kliendikontoga seonduvad võimalikud erimeelsused lahendatakse Harju Maakohtus.

