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AKTSIASELTS  MAARDU ELEKTER 
 ELEKTRIENERGIA MÜÜGI 

JA VÕRGUTEENUSE OSUTAMISE TÜÜPTINGIMUSED 
 

1.  Üldsätted ja mõisted 
 
1.1. Käesolevad elektrienergia müügi ja võrguteenuse osutamise tüüptingimused (edaspidi Tüüptingimused) 
on Maardu  Elekter Aktsiaseltsi (edaspidi Müüja) ning ostja (edaspidi Ostja) vahel (edaspidi Pooled) 
sõlmitava, müügikohustuse alusel elektrienergia müügi ja võrguteenuse osutamise lepingu (edaspidi lepingu) 
lahutamatu osa. 
 
1.2. Tüüptingimused  koos hinnakirja ja hinnakirja rakendamise tingimustega määravad kindlaks 
võrguettevõtja õigused ja kohustused ostjale müügikohustuse alusel elektrienergia müügil ja võrguteenuse 
osutamisel ning ostja õigused ja kohustused lepingute täitmisel ja tasude maksmisel.  
 
1.3. Lepingus määratakse kindlaks liitumispunkti asukoht, liitumispinge suurus ja kvaliteedinäitajad mis on 
määratletud  Eesti Vabariigi kehtivate normidega, varustuskindlus liitumispunktis, tarbimiskoht ja tema 
peakaitsme suurus (nimivool), mõõtepunkt ja sellesse paigaldatud arvestusseadmed, nende näidud ja 
rakendatavad tariifid Lepingu jõustumise päev, arveldamise kord ja Lepingupoolte andmed. Leping ning selle 
muudatused sõlmitakse kirjalikus vormis. 
 
1.4. Võrguettevõtja  järgib füüsilisest isikust ostja isikuandmete töötlemisel õigusaktidest tulenevaid 
nõudeid. 
 
1.5. Tüüptingimustes ja Lepingus kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:  
 
Ostja - füüsiline või juriidiline isik, kes vastavalt lepingule ostab elektrienergiat ja (või) võrguteenust 
lepingus nimetatud tarbimiskoha vajadusteks. 
Võrguühenduse kasutaja - füüsiline või juriidiline isik, kes vastavalt lepingule korraldab võrguühenduse 
kasutamist.  
Käidujuht  - isik kes otseselt vastutab liitunud elektripaigaldise käidu eest ja omab kehtivat 
„Pädevustunnistust“  mis vastab elektripaigaldise tehnilistele parameetritele.  
Võrguühendus - elektriline ühendus liitumispunktis, mis võimaldab ostjal osta elektrienergiat või muid 
teenuseid lepingus sätestatud mahtudes ja korras.  
Liitumispunkt - võrguühenduse kasutaja elektripaigaldise täpselt kirjeldatud ühenduskoht võrguettevõtja 
võrguga. Elektripaigaldised kuni liitumispunktini ja mõõtesüsteemid on võrguettevõtja omand. Võrguettevõtja 
tagab elektrienergia varustuse ja kvaliteedi kuni liitumispunktini.  
Tarbimiskoht - võrguühendusega seotud ostjale kuuluva elektripaigaldise osa, kus kasutatakse võrguettevõtja 
suhtes iseseisvat elektrienergia ja võrguteenuse arvestust.  
Võrguteenuse osutamine - elektrienergia jaotamine ja võrguühenduse tagamine ostja tarbimiskoha 
liitumispunktis.  
Hinnakirja rakendamise tingimused - võrguettevõtja poolt kehtestatud loetelu selgitustest ja tingimustest 
hinnakirjade rakendamisel; 
edastamistasu põhitariif- elektrienergia edastamise tasu (mõõtühik senti kWh). 
edastamistasu päevatariif – elektrienergia edastamise tasu esmaspäevast reedeni vööndiajal kell 7.00–23.00, 
suveajal kell 8.00–24.00 (mõõtühik – senti/kWh);                                                                                                    
edastamistasu öötariif – elektrienergia edastamise tasu esmaspäevast reedeni  
vööndiajal kell 23.00–7.00, suveajal kell 24.00–8.00 ning laupäeval ja pühapäeval kogu ööpäeva jooksul 
(mõõtühik – senti/kWh);  
Võrgutasu- edastamistasu ja võrguühenduse kasutamise tasu (mõõtühik – senti/kW, senti/A ). 
Võrguühenduse kasutusvõimsus-  tunni keskmine aktiivvõimsus (mõõtühik – senti/kWh. ); 
Nominaalpinge – 1x220V, 1x230 V, 3x220V, 3x220/380V, 3x230/400V, 6kV, 10kV,  35kV  vastavalt  
standardile EVS-EN 50160:2000 ;  
Madalpinge –  pinge kuni 1000V. 
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Keskpinge –  pinge 1kV kuni 35kV. 
Võrguühenduse läbilaskevõime - võrguettevõtja poolt võrguühenduse kasutajale liitumislepinguga lubatud 
võrguühenduse maksimaalne vool või võimsus.  
Mõõtepunkt - mõõtesüsteemi asukoht, kus mõõdetakse ostjale müüdavaid elektrienergia ja võrguteenuse 
koguseid.  
Mõõtesüsteem - kindlate metroloogiliste omadustega tehniline vahend, mida kasutatakse mõõtmiseks, 
sealhulgas elektriarvesti, programmkell, trafo või peakaitse, mis vastab õigusaktidele, tehnilistele normidele ja 
võrguettevõtja poolt kehtestatud ning avalikustatud täiendavate dokumentide nõuetele ning mõõteseadet ei ole 
rikutud või selle näitu moonutatud ega mõõteseadme toimimist ei ole mõjutatud muul viisil, sealhulgas on 
mõteseadmel rikkumata ja kõrvaldamata taatlus-ja valmistajatehase ja võrguettevõtja plommid, kaasaarvatud 
mõõtmata voolu ahela plommid. Vähemalt ühe eelnimetatud tingimuse puudumisel loetakse, et mõõtesüsteem 
ei ole nõuetele vastav;  
Käit  - elektripaigaldise igapäevase käigus hoidmisega seotud tegevus, sealhulgas kasutamine, kontrollimine ja 
hooldamine.  
Elektrivarustuse piiramine - elektrivõrgu koormuse vähendamine, millega võidakse katkestada 
elektrienergia andmine ühes või mitmes liitumispunktis selleks, et tagada elektrisüsteemi võimsuse ja 
tarbimiskoormuse tasakaal ning elektrisüsteemi kui terviku töökindlus.  
Toitekatkestus - pinge puudumine võrguühenduse liitumispunktis, ühes või mitmes faasis. katkestuse kestus 
on ajavahemik, mis algab hetkest, kui võrguettevõtja sai teada või pidi teada saama katkestusest tema võrgus, 
ja lõpeb, kui elektrivarustus on taastatud. Katkestusena ei käsitata kuni 3-minutilist elektrivarustuse katkemist 
avariiautomaatikaseadme toimimise ajal   
Plaaniline katkestus - võrguettevõtja algatusel tehtav ette planeeritud toitekatkestus hoolduse-remondi- või 
ehitustegevuse teostamiseks.  
Maksetähtpäev- on päev, mis on märgitud arvele ja see tähendab päeva, millal makse peab laekuma Müüja 
arvelduskontole või kassasse.  
Viivis - on leppetrahv Lepingus ettenähtud makse mittetähtaegse tasumise eest. Viivist arvestatakse 
mittetähtaegselt laekunud makse summalt alates Maksetähtpäevast kuni makse laekumise päevani. Müüja 
arvele laekunud summa arvelt kustutatakse kõigepealt Viivis ning varasem võlgnevus. 
 
2.  Võrguühenduse kasutamine  
 
2.1.  Võrguettevõtja tagab võrguühenduse kasutajale võrguühenduse toimimise elektrienergia müügi ja 
võrguteenuse osutamise lepingus sätestatud parameetritele ja käesolevatele Tüüptingimustele.  
 
2.2.  Ostja ja võrguühenduse kasutaja kohustuvad tagama oma elektripaigaldise korrasoleku ja käidu vastavalt 
Eestis kehtivatele õigusaktidele ja normidele.  
 
3.  Võrguühenduse läbilaskevõime  
 
3.1.  Madalpinge võrguühenduse korral  määratakse Võrguühenduse läbilaskevõime  faaside arvuga 
liitumispunktis ja peakaitsme nimivooluga. 
 
3.2.  Võrguühenduse läbilaske nimivool määratakse vastavalt kaitseseadmete standardsele nimivoolude 
väärtuste reale: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800 ja 1000 
A. Kui paigaldatud kaitseseadme nimivool või sättevool erinevad reas olevatest, kohaldatakse tasude 
arvestamisel nimireas asuvat lähimat väärtust. Üle 1000 A määrab lepingulise voolu võrguettevõtja, vastavalt 
võrguseadmete tehnilistele parameetritele ja võimalustele.  
 
3.3.  Keskpinge korral on võrguühenduse läbilaskevõime määratud liitumislepingus keskpingepingeseadmete 
aktiivvõimsuste summana või kaitseautomaatika sätetega lubatu. Võimsuste liitmisel loetakse näivvõimsused 
aktiivvõimsusteks.  
 
3.4.  Kui võrguühenduse läbilaskevõime ei ole kokku lepitud, kasutatakse tasude määramiseks punktides 3.2. 
ja 3.3. nimetatud reeglite järgi paigaldatud seadmete nimivoole või sättevoole või keskpinge korral seadmete 
võimsusi.  
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3.5.   Kui selgub, et võrguühenduse läbilaskevõime on suurem kui ostja poolt makstav tasu läbilaskevõime 
eest, on võrguettevõtjal õigus nõuda ostjalt tasumata  võrguühenduse püsitasu maksmist, kuid mitte rohkem 
kui kuue kuu maksmata summa osas tagasiulatuvalt. Kui tehakse kindlaks, et võrguühenduse läbilaskevõime 
on väiksem kui tasutud võrguühenduse püsitasu, on ostjal õigus enammakstud püsitasu tagasi saada, kuid 
mitte rohkem kui kuue kuu enammakstud summa osas tagasiulatuvalt.  
 
3.6.  Kui ostja tasub elektrienergia ja võrguteenuse eest hinnapaketi alusel, mille koosseisus on 
kasutusvõimsus, saab ta võimsust osta maksimaalselt liitumislepingus määratud võrguühenduse 
läbilaskevõime ulatuses. Kasutusvõimsust saavad tellida üle 160A peakaitsmega ja keskpingel ostjad, kellele 
on paigaldatud kasutusvõimsust registreeriv mõõtesüsteem.  
 
4. Elektrienergia kvaliteet  
 
Võrguettevõtja tagab liitumispunktis pinge vastavuse Eestis kehtivale pingestandardile  „EVS-EN 50160:2000 
Elektrijaotusvõrkude pinge tunnussuurused”. Võrguettevõtja ei vastuta pinge kvaliteedi alanemise eest pärast 
liitumispunkti.  
 
5.  Tehnilise korrasoleku tagamine  
 
5.1.   Võrguettevõtja hooldab elektrivõrku ja kõrvaldab rikked elektrivõrgus kuni liitumispunktini. 
 
5.2.  Võrguettevõtja ei taga liitumispunktist ostja pool olevate elektripaigaldiste korrasolekut (välja arvatud 
mõõtepunktides paiknevad võrguettevõtja mõõtesüsteemid) ega vastuta elektrienergia kvaliteedi alanemise 
eest ostja elektripaigaldises pärast liitumispunkti.  
 
5.3.  Võrguettevõtja teenindab tehniliselt ja metroloogiliselt liitumis- ja mõõtepunktides asuvaid arvelduse 
aluseks olevaid mõõtesüsteeme vastavalt Eestis kehtestatud õigusaktidele ja normidele.  
 
5.4. Võrguühenduse kasutaja ja ostja ei tohi ilma võrguettevõtja loata muuta võrguühenduse läbilaskevõimet, 
ümber ehitada või teisiti ühendada mõõtesüsteeme, lisaseadmeid või nende ahelaid, takistada mõõteseadmete 
tööd, avada mõõtmata elektrienergiaga vooluahelaid ega rikkuda või eemaldada võrguettevõtja poolt 
paigaldatud plomme. Kui ostja rikub käesolevas punktis toodud kohustust, viiakse seadmed uuesti 
võrguettevõtja nõuetele vastavaks võrguettevõtja poolt ostja kulul.  
 
5.5.   Ostja kohustub koheselt teatama võrguettevõtjale mõõtesüsteemi töös esinevatest häiretest, riketest, 
rikkumisest kolmanda isiku poolt, kaotsiminekust või hävimisest.  
 
5.6.  Ostja ei või kasutada elektriseadmeid, mis häirivad teisi ostjaid või mille kasutamine on Eestis 
kehtestatud normide kohaselt keelatud ohtlikkuse tõttu. Võrguettevõtjal on õigus katkestada tarbimiskoha 
elektrivarustus ette hoiatamata, kui sellega hoitakse ära oht elule, tervisele või varale.  
 
5.7.   Ostja kohustub rakendama võrgu koormuse piiramisest tulenevaid väljalülitamise kohustusi. 
 
6.  Toitekatkestused 
 
6.1.  Alates 1. jaanuarist 2008 a võib riketest põhjustatud katkestuste kestus jaotusvõrgu ühe tarbimiskoha 
kohta olla kuni 100 tundi aastas.. 
 
6.2.  Võrguettevõtja teavitab turuosalisi  plaanilistest toitekatkestustest ette vähemalt 2 päeva enne plaanilist 
katkestust. 
 
6.3.  Võrguettevõtja kohustub pidama toitekatkestuste arvestust.  
 
6.4.  Ostja teavitab võrguettevõtjat toitekatkestustest telefonil (60 06 128 või 5 393 61 91). Punkti 6.1. järgi 
arvestatavate katkestusaegade hulka ei arvata toitekatkestuste aega, millal võrguettevõtja ei saanud olla teadlik 
toitekatkestuse olemasolust.  
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6.5.   Punktis 6.1. nimetatud toitekatkestuste hulka ei arvata ootamatuid toitekatkestusi, mis võivad tekkida 
järgnevatel põhjustel:  
6.5.1.  tulekahju, loodusõnnetuse, sõjaolukorra, riigi- või valitsusorgani otsuse tagajärjel;  
6.5.2.  elektrivõrgu koormuse piiramiste või väljalülimise  tulemusena Põhivõrgu   poolt;  
6.5.3. Kui katkestuse põhjustas sündmus, mis kestab pikemat aega ja mida võrguettevõtja objektiivselt ei 
suuda ära hoida ega takistada (näiteks loodusõnnetus, liinide projekteerimisnorme ületav tuul või jäide, 
sõjategevus), tuleb katkestus kõrvaldada 3 päeva jooksul alates selle sündmuse lõppemisest; 
6.5.4. ostja või kolmanda isiku tegevuse või tegevusetuse korral, kui see põhjustas võrguettevõtja 
elektripaigaldise väljalülimise või liiniseadmete rikkumise või kui see seab ohtu kellegi elu.  
 
6.6.  Punktides 6.5.1. kuni 6.5.4. nimetatud asjaolude esinemisel on võrguettevõtjal õigus ostja 
elektrienergiaga varustamine katkestada.  
 
6.7.  Punktide 6.5.1. kuni 6.5.4 põhjustel tekkivatest toitekatkestustest võrguettevõtja turuosalist ette ei teavita. 
 
6.8. Jaotusvõrgus tuleb rikkest põhjustatud katkestus kõrvaldada 20 tunni jooksul ajavahemikus 1. aprillist 

kuni 30. septembrini ja 24 tunni jooksul ajavahemikus 1. oktoobrist kuni 31. märtsini.  
 
Alates 1. jaanuarist 2008 a tuleb rikkest põhjustatud katkestus kõrvaldada 16 tunni jooksul ajavahemikus 
1. aprillist kuni 30. septembrini ja 20 tunni jooksul ajavahemikus 1. oktoobrist kuni 31. märtsini; 
6.9.  Plaaniline katkestus võib kesta kuni 10 tundi ajavahemikus 1. aprillist kuni 30. septembrini ja kuni 8 
tundi ajavahemikus 1. oktoobrist kuni 31. märtsini. Plaaniliste katkestuste kestus ühe tarbimiskoha kohta võib 
olla kuni 64 tundi aastas. Katkestusena ei käsitata kuni 3-minutist elektrivarustuse katkemist 
avariiautomaatikaseadme toimimise ajal.  
 
7. Mõõtmine  
 
7.1.   Müüdud elektrienergia kogused ja kasutusvõimsuse määrab võrguettevõtja mõõtepunktidesse 
paigaldatud mõõtesüsteemidega.  
 
7.2.   Mõõtesüsteem on üldjuhul paigaldatud liitumispunkti. Kui mõõtesüsteem ei asu liitumispunktis, siis 
vastavalt mõõtesüsteemi asukohale on võrguettevõtjal õigus liita või lahutada mõõtesüsteemide abil määratud 
energiakogustele arvestuslikud elektrienergia kaod.  
 
7.3.   Mõõtesüsteemi ümberehitamine või vahetus ostja soovil toimub võrguettevõtja poolt ja ostja kulul 7 
tööpäeva jooksul pärast turuosaliselt taotluse saamist. 
 
7.4.   Võrguühenduse kaitseseadmed, mõõtesüsteemi seadmed, nende ahelad ja mõõtmata elektrienergia 
ahelad plommib võrguettevõtja.  
 
7.5.   Mõõtesüsteemide rikete korral toimub tarbitud elektrienergia arvestus võrguettevõtja ja ostja 
kokkuleppel .  
 
7.6    Elektrienergia ja võrguteenuse kasutamine on ebaseaduslik, kui selleks puudub õiguslik alus või kui 
rikutakse kehtivatest seadusest tulenevaid nõudeid, eelkõige kui: 
1) mõõteseade rikutakse või selle näitu moonutatakse või selle toimimist mõjutatakse muul viisil; 
2) elektrienergiat kasutatakse võrguettevõtja ja müüjaga sõlmitud asjakohase lepinguta; 
3) mõõteseadme plomm või taatlusmärgis või mõõteseadmele juurdepääsu või selle toimimise mõjutamist 
takistav või toimimist jäädvustav seade kõrvaldatakse või rikutakse; 
4) ühendusel võrguettevõtja võrguga puudub võrguettevõtja paigaldatud nõuetekohane mõõteseade. 
Ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia koguse ja võrguteenuste mahu ning ebaseaduslikult kasutatud 
elektrienergia maksumus määratakse vastavalt  seaduses määratud korrale. 
7.7.  Ostja kirjalikul nõudmisel korraldab võrguettevõtja mõõtesüsteemide kontrolli 5 tööpäeva jooksul pärast 
turuosalise taotluse saamist. Kui taatlemisel selgub, et mõõtevahend osutus nõuetele mittevastavaks, kannab 
kontrollimise kulud võrguettevõtja. Muudel juhtudel kannab kulud ostja võrguettevõtja hinnakirja alusel. Kui 
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mõõtevahend osutus taatlemisel nõuetele mittevastavaks, teeb võrguettevõtja tarbitud energiakoguse osas 
ümberarvestuse, kuid mitte rohkem kui kuus kuud tagantjärele.  
 
8.  Elektrienergia hinnapaketid, koguste arvestamine ning arvete esitamine 
 
8.1.  Ostja valib endale sobiva hinnapaketi elektrienergia müügilepingu sõlmimisel. 
 
8.2.  Kui ostja soovib hinnapaketti vahetada, teavitab ta sellest müüjat. Ostja maksab müüjale hinnapaketi 
vahetamise eest tasu müüja poolt kehtestatud hinnakirja alusel ja mõõtesüsteemi seadistamisega seotud kulud 
võrguettevõtja lisateenuste hinnakirja alusel juhul, kui on tegemist keerukama mõõtesüsteemiga, mis vajab 
ümberprogrammeerimist, kui see on nõutud õigusaktiga. 
 
8.3.  Ostja poolt valitud hinnapakett hakkab kehtima müüjale mõõtesüsteemi näitude teatamise päevast, kui 
müüja ei pea tellima mõõtesüsteemi ümberseadistamist võrguettevõtjalt. Kui hinnapaketi vahetamiseks tuleb 
mõõtesüsteem ümber seadistada, siis hakkab ostja poolt valitud hinnapakett kehtima peale mõõtesüsteemi 
ümber seadistamist. 
 
8.4.  Ostja poolt valitud võimsustasuga hinnapakett hakkab kehtima alates hinnapaketi valikule järgnevast 
kalendrikuust, kui mõõtesüsteemi ei pea ümber seadistama. Kui võimsustasuga hinnapaketi vahetamiseks 
peab mõõtesüsteemi ümber seadistama, siis hakkab ostja poolt valitud võimsustasuga hinnapakett kehtima 
mõõtesüsteemi seadistamisele järgnevast kalendrikuust. Ostja maksab võrguühenduse kasutamise tasu alates 
01. detsembrist kuni 30. novembrini (edaspidi: kasutusperiood) igakuuliselt tarbimiskoha igas liitumispunktis 
võrguühenduse mõõdetud maksimaalse kasutusvõimsuse eest, kui mõõdetud võimsus ei ületa võrguühenduse 
liitumislepinguga määratud läbilaskevõimet. Mõõdetud maksimaalne võimsus jääb järgmise kuu arvelduse 
aluseks, kui seda järgmisel kuul ei ületata. Kui mõõdetud võimsus ületab võrguühenduse liitumislepinguga 
määratud läbilaskevõimet, maksab ostja selles kuus võrguühenduse kasutamise tasu võrguühenduse 
liitumislepinguga määratud läbilaskevõime eest ja leppetrahvi võrguühenduse läbilaskevõimet ületanud 
võimsuse eest 3-kordse hinnakirjas toodud võrguühenduse kasutamise kilovatipõhise tasuga; 
 
8.5.  Võrguühenduse pingel üle 1kV või madalpinge võrguühendusel üle 63A saab hinnapaketti vahetada teise 
hinnapaketiga, kui eelmisest vahetusest või ostu algusest on möödunud vähemalt 12 kuud. 
 
8.6. Kui müüja muudab ostja poolt kasutatava hinnapaketi tariife, on esimene hinnapaketi vahetus ostjale 
madalpinge võrguühendusel kuni 63A tasuta. Hinnakirja muutmisel vahetab müüja vajadusel ostja kehtiva 
hinnapaketi kõige sarnasemate tingimustega uue hinnapaketi vastu tasuta. Ostjal on õigus vahetada 
hinnapaketti tasuta, kui eelmisest vahetusest on möödunud vähemalt 12 kuud. 
 
8.7.  Võrguettevõtja koostab arved vastavalt hinnapaketile, tarbitud elektrienergia ja võrguteenuse kogustele 
reeglina üks kord kuus, viimase kuupäeva seisuga, võttes aluseks kas ostja või võrguettevõtja poolt fikseeritud 
mõõtesüsteemi tegelikud näidud või võrguettevõtja poolt prognoositud näidud.  
 
8.8.  Kui arvete esitamine elektrienergia ja võrguteenuse eest toimub ostja poolt fikseeritud tegelike näitude 
alusel, siis peab ostja need fikseerima iga kuu viimasel kuupäeval ja teatama võrguettevõtjale 3 päeva jooksul. 
Võrguettevõtja on kohustatud väljastama ostjale arve hiljemalt 7 päeva jooksul näitude teadasaamisest.  
 
8.9.  Arvele lisatakse, vastavalt Riigilõivu seadusele, aktsiisimaks ja vastavalt Elektrituruseadusele 
taastuvenergia tasu, mis arvestatakse vastavalt tarbitud elektrienergia kogusele.  
 
8.10.  Kui arvlemine elektrienergia ja võrguteenuse eest toimub kuni aastase perioodi jooksul tarbimise 
prognoosi alusel, siis tegelikud näidud võetakse arvesse reeglina ainult 1 kord aastas.  
 
8.11. Kui ostja ei fikseeri ega teata lepinguga ettenähtud tähtaegadel mõõtesüsteemi näite, on võrguettevõtjal 
õigus esitada arve viimase aasta keskmise tarbimise põhjal või võtta näidud ise. Viimasel juhul peab ostja 
tasuma näitude võtmise eest võrguettevõtja hinnakirja alusel. Kui arve esitati viimase aasta keskmise 
tarbimise põhjal, siis tehakse  tasaarveldus vastavalt mõõtetulemustele. 
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8.12.  Võrguettevõtja peab võtma kontrollnäidu igast mõõtepunktist mitte harvem kui iga kahe aasta tagant.  
 
8.13. Võrguettevõtjal on õigus igal ajal fikseerida kõikide mõõtesüsteemide kontrollnäite ja viia elektrienergia 
ja võrguteenuse arvestus vastavusse tegeliku tarbimisega, sealhulgas täiendava arvestuse tegemine, prognoosi 
täpsustamine ja täiendava arve või uue makseteatise esitamine ostjale. 
 
8.14.   Kui hinnapaketis on üheks komponendiks installeeritud või kasutusvõimsus, siis kuulub see tasumisele 
jooksval kuul ja võrguettevõtja esitab vastava arvestuse ühisel arvel koos eelneva kuu tarbitud energia 
arvestusega.  
 
8.15.   Kui ostja ei ole saanud võrguettevõtjalt arvet või makseteatist käesoleva lepinguga sätestatud 
tingimustel ja tähtpäevaks, arvestades selle saatmiseks mõistlikult kuluva ajaga,  
peab ta sellest võrguettevõtjat viivitamatult teavitama. 
 
8.16.  Kui võrguettevõtja ei ole saanud ostjalt vastavat kirjalikku teadet eelmise kuu arve kohta hiljemalt 
jooksva kuu 15. kuupäevaks, loetakse, et ostja on arve õigeaegselt kätte saanud ning tal ei ole arvel esitatud 
andmete osas pretensioone. 
 
9.  Maksed  
 
9.1.   Ostja peab tasuma võrguettevõtjale elektrienergia ja võrguteenuse osutamise eest ning muud lepingutest 
tulenevad maksed vastavalt võrguettevõtja poolt esitatud arvetele hiljemalt nendel märgitud 
maksetähtaegadeks.  
 
9.2.   Ostja peab tasuma võrguettevõtjale elektrienergia ja võrguteenuse eest võrguettevõtja kehtiva hinnakirja 
ja hinnakirja rakendamise tingimuste alusel.  
 
9.3.   Makse loetakse tasutuks päeval, millal see laekub võrguettevõtja arvelduskontole või kassasse. 
 
9.4.  Kui ostja ei maksa arvet märgitud maksetähtpäevaks, maksab ta võrguettevõtjale kõigi tasude täieliku 
laekumiseni viivist tasumata summalt 0,1% päevas kui varem sõlmitud kehtiva lepinguga ei ole see 
määratletud teisiti.. Viivist hakatakse arvestama maksetähtpäevale järgnevast päevast ja lõpetatakse tasude 
laekumise päeval. Kui ostja peab maksma lisaks rahalisele põhikohustusele viivist, kustutatakse võlgnevusest 
esmalt viivis ja seejärel rahaline põhikohustus. Varem sissenõutavaks muutunud tasu kustutatakse enne hiljem 
sissenõutavat tasu. 
 
9.5.   Kui ostja ei nõustu võrguettevõtja poolt esitatud arve või makseteatisega või nõustub nendega ainult 
osaliselt, kohustub ta sellest võrguettevõtjale viivitamatult pärast arve või makseteatise kättesaamist kirjalikult 
teatama, märkides ära kõik mittenõustumise põhjused. Võrguettevõtja on kohustatud hiljemalt 10 (kümne) 
päeva jooksul teate kättesaamisest arvates kontrollima ostja avaldust ja teatama ostjale kontrolli tulemustest. 
Kontrollimise toimingu teostamisel võib võrguettevõtja määrata arve või makseteatise tasumiseks uue, 
hilisema maksetähtpäeva. Juhul, kui selgub, et arve või makseteatis oli õige, tasub ostja võrguettevõtjale arvel 
või makseteatisel näidatud makse koos viivisega ja võrguettevõtjale lisaks kontrolli teostamisega teostatud 
põhjendatud kulutused.  
 
9.6.  Kui korrigeeriva arve tulemusena või mingil muul põhjusel tekib müüjal ülelaekumine, jäetakse see 
reeglina järgmiste maksete ettemaksuks. Ostja nõudmisel kannab aga võrguettevõtja selle ostjale 2 
tööpäevajooksul tagasi, välja arvatud punktis 9.7. toodud juhtudel.  
 
9.7.    Ostja on võrguettevõtja nõudmisel kohustatud maksma ettemaksu või tagatistasu järgmistel juhtudel:  
9.7.1.  ostja on jooksval aastal rohkem kui kolm korda hilinenud makse tasumisega üle 10 (kümme) päeva;  
9.7.2. ostja juures avastatakse, mõõtesüsteemide või nende plommide rikkumine, kaotsiminek või hävimine, 
mis toimus ostja kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise tulemusel või ostja muu tegevuse 
või tegevusetuse tulemusel;  
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9.7.3.  ostja suhtes esitatakse pankrotihoiatus või pankrotiavaldus või alustatakse pankroti- või 
likvideerimismenetlust või muudest asjaoludest on ilmne, et ostjal võib lähiajal osutuda võimatuks täita 
kohaselt lepingust tulenevaid kohustusi;  
9.7.4.  ostja tarbimiskohas on katkestatud elektrivarustus ostja poolse lepingu rikkumise  
tõttu;  
9.7.5.  muudel lepingus sätestatud juhtudel. 
 
9.8.   Võrguettevõtjal on õigus nõuda ettemaksu või tagatistasu tasumist tarbimise kuule eelneva kuu 25. 
kuupäevaks. 
 
9.9.   Ettemaksu või tagatistasu suurus ei tohi ületada kahe kuu maksete summat, mis määratakse kuue kuu 
keskmise tarbimise alusel. Kui kuue kuu keskmist tarbimist ei ole võimalik määrata, siis prognoosib tarbimise 
võrguettevõtja. Kui ostja poolt tasutud ettemakse on suurem tegelikult järgmisel kuul tasumisele kuuluvast 
maksest, arvestatakse rohkem makstud summa järgmise kuu ettemaksu katteks. Kui tegelik tarbimine on 
suurem kui ettemakse, tasub ostja puudu oleva summa võrguettevõtja poolt esitatud arve alusel.  
 
10.  Ostja vastutus lepingu rikkumise eest  
 
10.1.   Ostja vastutab isiklikult ja täielikult kõikide käesolevas lepingus ja asjassepuutuvates õigusaktides 
sätestatud ostja kohustuste rikkumise eest. Ostja vastutab kõikide isikute eest, keda ta kasutab oma kohustuste 
täitmiseks (sealhulgas oma töötajate, teenistujate ja tööettevõtjate eest). Samuti vastutab ostja oma 
pereliikmete, külaliste ja teiste tema juures elavate isikute eest.  
 
10.2.   0stja ei vastuta oma kohustuse rikkumise eest, kui kohustuse rikkumine tulenes asjaolust  
mida ostja objektiivselt ei suutnud ette näha, ära hoida või kontrollida. 
 
I0.3.   Lepingu rikkumisel ostja poolt on võrguettevõtjal õigus rakendada kõiki käesolevas tüüptingimustes 
või momendil Eestis kehtivates õigusaktides sätestatud vahendeid, eelkõige nõuda tasumata maksetelt viivist 
vastavalt punktile 9.4. ja / või katkestada ostja tarbimiskoha varustamine elektrienergiaga, teatades sellest 
ostjale ette.  
 
10.4.    Võrguettevõtjal on õigus katkestada ostja tarbimiskoha varustamine elektrienergiaga teatades sellest 
ette vähemalt 15 päeva järgmistel juhtudel:  
10.4.1.  lepingujärgsete maksete tasumata jätmisel kahel järjestikusel arveldusperioodil;  
10.4.2.  ükskõik, mis alusel tekkinud võlgnevuse kogunemisel, mille summa ületab ostja kahe 
arveldusperioodi keskmise tarbimise maksumuse;  
10.4.3.  ettemakse või tagatistasu mittetasumise korral, kui võrguettevõtjal oli õigus nõuda ettemaksu või 
tagatistasu vastavalt punktile 9.7.;     
10.4.4.  ettemaksu mittetähtaegse tasumise korral või kui tagatistasust ei piisa ostja võlgnevuse katmiseks.  
10.4.5.  Kui võrguettevõtja personal või tema volitatud esindaja ei saa teostada lepingutingimuste täitmist või 
tarbimiskoha mõõtesüsteemide kontrollimist seoses tarbijapoolse tahtliku tegevuse või tegutsemiseta. 
10.4.6.  Kui võrguühendus katkestatakse põhjusel, et jaotusvõrguettevõtja või müüjaga sõlmitud lepingus 
ettenähtud rahasumma on jäetud tasumata, võib võrguühenduse ajavahemikuks 1. oktoobrist kuni 30. aprillini 
katkestada hoones või selle osas, mis on eluruum ning mida kasutatakse alalise elukohana ja köetakse 
täielikult või peamiselt elektrienergia abil, üksnes pärast seda, teate saatmisest on möödunud vähemalt 90 
päeva ja tarbija ei ole võrguühenduse katkestamise aluseks olnud asjaolu selle aja jooksul kõrvaldanud ning 
sellest vastavalt võrguettevõtjat või müüjat teavitanud.    
 
10.5.   Võrguettevõtjal on õigus etteteatamata katkestada ostja tarbimiskoha elektrienergiaga varustamine 
järgmistel juhtudel:  
1) omavoliliselt suurendab piiratud võimsust, mida võrguettevõtja on rakendanud seaduses ettenähtud korras; 
2) kasutab elektrienergiat või võrguteenust ebaseaduslikult;  
3) kasutab elektripaigaldisi, mis ei ole nõuetekohased, on ohtlikud või häirivad kogu võrgu toimimist või 

ohustavad varustuskindlust.  
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I0.6.   Kui ostja põhjustab võrguettevõtjale lisakulusid lepingu täitmise tagamiseks (tarbimiskoha elektri 
lülimine, tarbimiskoha ülevaatus, korduva meeldetuletuse saatmine, arveldusnäidu võtmine, jms.), kohustub ta 
nende eest tasuma vastavalt võrguettevõtja hinnakirjale.  
 
10.7.   Võrguettevõtjal on punktis 10.4 sätestatud juhtudel õigus oma äranägemisel katkestada võlglasest ostja 
kõikide tarbimiskohtade elektrienergiaga varustamine, sõltumata ostja võlgnevusest seoses konkreetse 
tarbimiskohaga.  
 
10.8.   Võrguettevõtjal on tarbimiskoha elektrienergiaga varustamise katkestamise korral õigus tarbimiskoha 
elektrienergiaga varustamise taastamine siduda lisatingimustega, sealhulgas nõuda ostjalt ettemaksu või 
tagatistasu maksmist.  
 
11.  Võrguettevõtja vastutus lepingu rikkumise eest  
 
11.1.   Võrguettevõtja vastutab lepingus ja käesolevates tüüptingimustes sätestatud võrguettevõtja kohustuste 
rikkumise eest. Võrguettevõtja poolseteks rikkumisteks loetakse kõiki rikkumisi, mida võrguettevõtja 
kohustuste täitmisel panevad toime isikud, keda võrguettevõtja kasutab oma kohustuste täitmisel.  
 
11.2.   Võrguettevõtja ei vastuta lepingu rikkumise eest, kui rikkumine tulenes asjaolust, mida võrguettevõtja 
ei saanud objektiivselt ette näha, ära hoida või kontrollida.  
 
11.3.   Võrguettevõtja on kohustatud hüvitama ainult otsese kahju.  
 
11.4.   Võrguettevõtjalt kahju hüvitamise taotlemiseks esitab ostja võrguettevõtjale hiljemalt 14 (neljateist) 
päeva jooksul pärast arvatavat kahju tekitamist avalduse, milles on toodud kahju tekkimise põhjus ja nõude 
sisu. 
 
11.5.  Võrguettevõtja korraldab ostja avalduse põhjal kahjunõude menetlemise mõistliku aja jooksul. 
Võrguettevõtjal on õigus tellida täiendavaid ekspertiise, kui see on vajalik asjaoludest objektiivse ülevaate 
saamiseks. Ostja peab osutama kaasabi menetlemise läbiviimisel, sealhulgas tutvustama võrguettevõtjat oma 
elektripaigaldisega ja selle dokumentatsiooniga mahus, mis on konkreetse sündmuse uurimiseks vajalik. 
 
11.6.   Kui kahju tekkimise eest ei vastuta võrguettevõtja, siis avaldust ei rahuldata ja ostja hüvitab 
võrguettevõtjale seoses kahjunõude menetlemisega tekkinud kulud.  
 
11.7.  Kui võrguettevõtja vastutab kahju tekkimise eest, hüvitab võrguettevõtja selle ostjale 14 päeva jooksul 
alates menetluse lõpetamisest.  
 
12. Teavitamine  
 
I2.1.    Lepingu ja selle täitmisega seotud teated esitatakse lepingus fikseeritud või teisele poolele teatatud 
kontaktaadressil, või võrguettevõtja   e -teenuste leheküljel.  
 
12.2.   Teade loetakse kätteantuks, kui: 
12.2.1.  teade on üle antud allkirja vastu;  
12.2.2.  teade on saadetud postiasutuse kaudu kirjaga ja postitamisest on möödunud kolm kalendripäeva;  
12.2.3.  telefonogrammi, faksi, SMS lühisõnumi, e- teenuse või e- posti kasutamine on  
fikseeritud tehnoloogiliselt.  
 
12.3.   Toitekatkestuste alane informatsioon edastatakse võrguettevõtja poolt vastavalt punktile 6.2.  
 
12.4.   Pooled teavitavad teineteist viivitamatult kõigist asjaoludest, mis takistavad lepingu täitmist ükskõik 
kumma poole poolt. 
 
12.5.   0stja kohustub teavitama võrguettevõtjat lepingus sätestatud kontaktandmete muutumisest 14 (neliteist) 
päeva jooksul arvates nimetatud muutumiste aset leidmisest.  
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12.6.  Võrguettevõtja kohustub teatama ostjate teenindamisega seotud elektrikatkestustest ja  kontaktandmete 
muutumisest võrguettevõtja e- teenuste leheküljel, võimaluse korral üleriigilises päevalehes ja/või 
maakonnalehtedes jne. vastavalt kehtivatele õigusaktidele.  
 
13.  Lepingute muutmine  
 
13.1.   Lepingut muudetakse poolte kirjaliku kokkuleppe alusel kui lepingus või tüüptingimustes ei ole 
sätestatud teisiti.  
 
13.2.  0stja poolt võrguettevõtjale lepingu täitmise käigus esitatud avaldusi või muid ettepanekuid loetakse 
poolte kokkuleppel ostja pakkumuseks võrguettevõtjale. Võrguettevõtjal on õigus sellise ostja pakkumusega 
nõustuda oma otsese tahteavaldusega. Võrguettevõtja vaikimist, tegevusetust ja tegevust ei loeta 
nõustumuseks. Võrguettevõtja poolse nõustumuse korral loetakse poolte vahel kokkulepe sõlmituks 
võrguettevõtja otsese kirjaliku tahteavaldusena väljendatud nõustumuses märgitud ajast. Käesolevas punktis 
sätestatud viisil pakkumuse esitamise ja selle nõustumusega sõlmitud kokkulepe on lepingu lahutamatuks 
osaks sõltumata selle kokkuleppe vormist.  
 
13.3.  Kui poolte vahel on sama tarbimiskoha suhtes erinevatel aegadel sõlmitud mitu lepingut, lähtutakse 
kõige hiljem sõlmitud lepingu sisust.  
 
13.4. Võrguettevõtjal on õigus ühepoolselt muuta elektrienergia müügi ja võrguteenuse osutamise 
tüüptingimusi. Tüüptingimuste muutmisest teatatakse ostjale vähemalt ühe üleriigilise ajalehe kaudu, 
võrguettevõtja koduleheküljel ja ostja kontaktaadressil. Võrguettevõtja kohustub ostja nõudmisel edastama 
ostjale tüüptingimused ja andma selgitusi nende sisu kohta.  
 
13.5.  Võrguettevõtjal on õigus ühepoolselt muuta hinnakirja ja hinnakirja rakendamise tingimusi, kusjuures 
hinnakirja muutmine peab õigusaktides ettenähtud juhtudel ja ulatuses olema kooskõlastatud või kinnitatud 
õigusaktides sätestatud pädeva järelevalveasutuse poolt ja õigusaktides ettenähtud juhtudel, ulatuses ja korras 
avalikustatud. Kui õigusaktides ei ole sätestatud hinnakirja rakendamise tingimuste muutmise eelneva 
avalikustamise nõuet, teatab võrguettevõtja ostjale hinnakirja rakendamise tingimuste muutmisest vähemalt 
30 (kolmkümmend) päeva enne selle jõustumist ette ja teavitab ostjat hinnakirja rakendamise tingimuste 
muutmise sisust. Ostja kohustub muudetud hinnakirjast ja hinnakirja rakendamise tingimustest lähtuma alates 
nende kehtima hakkamisest.  
 
13.6.  Mistahes ajahetkel kehtivad võrguettevõtja tüüptingimused, hinnakiri ja hinnakirja rakendamise 
tingimused on lepingu, sealhulgas kõigi selle olemasolevate ja tulevaste lisade, osade, muudatuste ja 
täienduste lahutamatuks osaks, sõltumata tüüptingimuste, hinnakirja ja hinnakirja rakendamise tingimuste 
vahetust lisamisest lepingule.  
 
13.7.  Tüüptingimuste, hinnakirja või hinnakirja rakendamise tingimuste muutmisega mittenõustumisel on 
ostjal õigus leping üles öelda (lõpetada) enne hinnakirja või hinnakirja rakendamise tingimuste muudatuste 
jõustumist, teatades sellest võrguettevõtjale kirjalikult vähemalt 30 (kolmkümmend) päeva ette.  
 
13.8.   Pooled kinnitavad lepingu allakirjutamisega, et punktis' 13.7. sätestatud lepingu ülesütlemise 
(lõpetamise) õiguse kasutamata jätmist ostja poolt punktis 13.7. sätestatud tähtaja jooksul loetakse ostja 
tahteavalduseks, millega ta kinnitab, et talle on antud piisav võimalus muudetud tüüptingimuste, hinnakirja 
või hinnakirja rakendamise tingimuste sisuga tutvumiseks, ta on muudatustest aru saanud, aktsepteerib 
muudatusi lepingu ja kõigi selle olemasolevate ja tulevaste lisade, osade, muudatuste ja täienduste lahutamatu 
osana ja kohustub järgima muudetud tüüptingimusi, hinnakirja ja hinnakirja rakendamise tingimusi, sõltumata 
nende vahetust allkirjastamisest tema poolt. 
 
13.9.  Ostjapoolsest soovist muuta lepingutingimusi peab ostja teatama sellest võrguettevõtjale kirjalikult 
vähemalt 30 (kolmkümmend) päeva ette.  
 
 
 



 1
0 

14.  Lepingu lõppemine  
 
14.1.   Leping lõpeb:  
14.1.1.  tähtajalise lepingu korral tähtaja möödudes;  
14.1.2.  poolte kirjalikul kokkuleppel;  
14.1.3.  lepingu ülesütlemisel lepingus otseselt nimetatud põhjustel ühe poole avalduse   alusel; 
14.1.4.  juriidilisest isikust ostja lõppemisel;  
14.1.5.  füüsilisest isikust ostja surma puhul.  
 
14.2.  0stja võib tähtajatu lepingu ühepoolse kirjaliku avaldusega üles öelda (lõpetada), esitades kirjaliku 
avalduse võrguettevõtjale vähemalt 30 (kolmkümmend) päeva enne lepingu lõppemist.  
 
14.3.  0stja on kohustatud lepingu lõpetamise soovi korral teatama mõõtesüsteemide lõppnäidud., vajadusel 
võimaldama võrguettevõtjal tarbimiskoha mõõtesüsteemi ülevaaruse ja tarbimiskoha elektrienergiaga 
varustamise lõpetamise, samuti tasuma 14 (neliteist) kalendripäeva jooksul kõik lepingust tulenevad maksed.  
 
14.4 Võrguettevõtja võib võrgulepingu üles öelda ja tarbimiskoha võrgust lahti ühendada, kui: 
14.4.1  ta on võrguühenduse katkestanud võrgulepingu rikkumise tõttu ja see katkestus on järjest kestnud 
vähemalt 180 päeva ning lepingu teine pool ei ole võrguühenduse katkestamise aluseks olnud asjaolu selle aja 
jooksul kõrvaldanud ja elektrienergia tarbimist alustanud; 
14.4.2  lepingu teine pool on oluliselt rikkunud võrgulepingust tulenevaid kohustusi ja ei ole rikkumist 
võrguettevõtja antud mõistliku aja jooksul heastanud ning seetõttu ei saa võrguettevõtjalt mõistlikult oodata 
lepingu täitmise jätkamist 
 
14.5.  Võrguettevõtja võib ostjaga sõlmitud lepingu ühepoolselt lõpetada kui:  
14.5.1.  tarbimiskohas ei ole elektrienergiat tarbitud ja võrguteenuse eest tasutud 3 (kolme) aasta jooksul ja 
pooled ei ole sõlminud  täiendavat kokkulepet lepingu jätkamiseks. 
14.5.2.  tarbimiskoht hävib. 
 
14.6.  Kui ostja ütleb võrgulepingu üles, siis võrguettevõtja vastavas liitumispunktis võrguühenduse 
kasutamise võimalust ei pea säilitama.  
 
14.7.  Lepingu lõppemisel mistahes põhjusel kohaldatakse ka peale lepingu lõppemist neid lepingu sätteid, 
mis oma olemuse tõttu sätestavad poolte õigusi ja kohustusi pärast lepingu lõppemist. Samuti tuleb sõltumata 
lepingu lõppemisest täita kõik lõppemise hetkeks juba tekkinud kohustused, sealhulgas tasuda kõik 
sissenõutavaks muutunud või lepingu kehtivuse ajal toimunud sündmuse tulemusena, pärast lepingu 
lõppemist sissenõutavaks muutunud maksed.  
 
15. Erimeelsuste lahendamine 
16.  
Lepingu täitmisest, muutmisest või lõpetamisest tulenevaid eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled 
eelkõige läbirääkimiste teel. 
 
Poolte tegevuse või tegevusetuse peale, mis on vastuolus elektrituruseaduse või selle alusel kehtestatud 
õigusaktidega, võib teine pool esitada kirjaliku kaebuse Konkurentsiametile. 
Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus lepingus 
sätestatud kohtus, sellise sätte puudumise korral kostja asukohajärgses kohtus. 
 

 
 


