HOOLDUSLEPING
Tallinn

„__” ____________ 20__.a.

Lepingu osapooled:
Tellija: _____________________ reg. nr. __________ juhatuse liikme
_________________________isikus,
Töövõtja: OÜ KINORD,
reg. nr. 11084945 juhatuse liikme _____________________________ isikus
___________________________________
sõlmisid omavahel lepingu alljärgnevatel tingimustel:
I. Lepingujärgse töö sisu:
Töö ülesandeks on:
Töövõtja viib läbi Tellijale kuuluva arvutus- ja kontoritehnika
hooldust; teostab remonti, lähtudes Tellija soovist; moderniseerib vajadusel
ja poolte kokkuleppel Tellija arvutite ja kontoritehnika parki; hoiab
arvutivõrgu töökorras; samas ka täidab vajadusel printerite kartridzid ja
toonerid.
II Lepingu kehtivus:
Leping sõlmitakse üheks aastaks ja automaatselt pikeneb iga aasta. Ühel
osapoolel on õigus leping lõpetada, teatades sellest teisele osapoolele
kirjalikult vähemalt üks kuu enne lepingu lõpetamise tähtaega.
III Töötasu ja arveldused:
3.1. Hooldustööde eest tasub Tellija Töövõtjale igakuiselt 300 krooni igast
arvutivõrgu töökohast, millele lisandub käibemaks.
3.2. Hooldustöid teostatakse üks kord kahe nädala jooksul ning spetsialisti
töö on tasuta, s.t. toimub abonendi tasu raames. Hooldustööde päevaks
reeglina on reede, kuid nimetatud päeva võib leppida kokku iga kord
eraldi, telefoni või maili teel.
Hooldustööd nõudmisel võivad sisaldada järgmiseid töid:

 Arvutiketade loogilise struktuuri kontrollimine ja parandamine
 Ajutiste failide kustutamine
 Viirusetõrje teostamine (arvuti puhastamine viirustest ja adware’st,
kui seda on võimalik teostada kohapeal)
 Kasutajatel tekkinud küsimuste ja probleemide lahendamine (kui
see on võimalik kohapeal)
 Arvutivõrgu konfigureerimine ja korrashoidmine
 Igakuine andmete salvestamine serverist (BuckUp), mis
teostatakse iga kuu igal viimasel laupäeval. Andmeid salvestatakse
DVD plaatidele või lintidele, milliseid kinni maksab Tellija.
3.3. Hoolduse ja remondi käigus kasutatud remondimaterjalide ja
varuosade eest tasub Tellija vastavalt eelnevale hinnakokkuleppele
Töövõtjaga, Töövõtja poolt esitatud arve alusel.
3.4. Tellija poolt ostetud seadmete ja tarkvara kohale toimetamine ja
paigaldamine on tasuta
3.5. Tasu töö eest kannab Tellija Töövõtja pangaarvele vastavalt Töövõtja
poolt esitatud arvele 7 päeva jooksul.
IV Poolte kohustused:
4.1. Tellija kohustused:
4.1.1. Kohustub tasuma teostatud töö eest lepingus fikseeritud summas
vastavalt lepingus kirjeldatud tingimustele;
4.1.2. Tagab Töövõtjale võimaluse teostada lepingujärgsed kohustused,
tagab juurdepääsu kontoritehnikale ja arvutitele, ning arvutivõrgu
seadmetele, mis asuvad Tellija ruumides
4.2. Töövõtja kohustused:
4.2.1. Täitma lepingus fikseeritud tööd mainitud tähtaegadel
4.2.2. Kohustub tagama teostatud tööde kvaliteedi.
4.2.3. Hoidma Tööandja äri-ja tootmissaladust.
4.2.4. Jälgima andmete töötlemisel isikuandmete kaitse seaduse poolt
kehtestatud nõudeid.
V Vääramatu jõud
Pooled on osaliselt või täielikult vabastatud antud lepinguga määratud
kohustuste täitmisest juhul, kui nende kohustuste täitmist takistab
vääramatust jõust põhjustatud olukord: loodusõnnetus, tulekahju, sõda,

blokaad, eksport-import keelud või mõni teine sündmus, mis ei allu poolte
kontrollile. Kohustuste täitmine lükkub edasi ülalmainitud olukorra ja tema
tulemuste kestmise aja võrra.
VI Lõppsätted:
6.1. Käesoleva lepinguga sätestamata küsimustes juhinduvad osapooled
Eesti Vabariigi seadusandlusest.
6.2. Käesolev leping on koostatud kahes eksemplaris, millest kummalegi
osapoolele jääb üks eksemplar.
6.3. Antud lepingu allkirjutamisel muutuvad õigustühiseks kõik eelnevad
suulised ja kirjalikud kokkulepped.
6.4. Kõik antud lepinguga seotud muudatused ja täiendused vajavad mõlema
osapoole kirjalikku nõusolekut.
TELLIJA:

TÖÖVÕTJA:

______________
_______________Tallinn
Reg. nr.__________
tel. _________

Kinord OÜ
Pärnu mnt. 24, Tallinn,
Reg. nr. 11084945
Tallinn tel. 6418667

______________________

_______________________

