OÜ Kinord Internetiteenuste kasutamise üldtingimused
Kinnitatud OÜ Kinord käskkirjaga nr 011207
I ÜLDSÄTTED
1.1. Käesolevad OÜ Kinord teenuste kasutamise üldtingimused (edaspidi nimetatud üldtingimused)
on OÜ Kinord (edaspidi nimetatud Kinord või osapool) ja füüsilise või juriidilise isiku (edaspidi
nimetatud klient või osapool) vahel, edaspidi ühiselt nimetatud osapooled, sõlmitud liitumislepingu
(edaspidi nimetatud leping) lahutamatu osa.
1.2. Lepingus (sh üldtingimustes) ja osapooltevahelises suhtluses kasutatakse allpool toodud mõisteid
järgnevas tähenduses:
kasutaja: Kliendi poolt määratud füüsiline isik, kes kliendi nõusolekul ja vastutusel kasutab kliendile
osutatavaid teenuseid;
interneti võrk: Territoriaalselt piiritletud tehniliste vahendite kogum, mille kaudu võetakse vastu ja
edastatakse Kliendile interneti teenuseid. Ülekandesüsteem koos selle juurde kuuluvate
lülitusseadmete ning muude abisüsteemide- ja rajatistega, mis võimaldab lokaalvõrgu
kindlaksmääratud lõpp-punktide ja sidumispunktide vahel elektrilise või elektromagnetiliste
signaalide edastamist kaabli kaudu, raadio-, optiliste või muude vahenditega. Interneti võrk ja selle
osad on Kinord OÜ omanduses, kui klient ei ole neid võrgu omaniku käest välja ostnud.
leping ehk liitumisleping: Kinord ja kliendi vahel sõlmitud kokkulepe koos selle võimalike
lahutamatute lisadega (üldtingimused, hinnakirjad, teenusekirjeldused, teenuse kvaliteedinõuded jms);
lepingu peatamine: kliendi avalduse alusel lepingust tulenevate Kinord teenuste osutamisega ja
kasutamisega seotud osapoolte kohustuste ajutine katkestamine üldtingimustes toodud korras;
lepingu ülesütlemine ehk lepingu lõpetamine: osapoolte vahel sõlmitud lepingulise suhte
lõpetamine üldtingimustes toodud korras;
lepingu ümbervormistamine: lepingu vormistamine ühelt kliendilt teisele Kinord poolt kehtestatud
tingimustel ühe ja sama lokaalvõrgu osas;
interneti teenus: OÜ Kinord poolt Kliendile osutatavad interneti teenused ning nende teenustega
seotud teenused;
interneti teenuse peatamine: kliendile osutatavate interneti teenuste ajutine täielik katkestamine
üldtingimustes toodud korras;
võrk: Interneti võrk.
ÜLDTINGIMUSED
1.3 Üldtingimustes defineeritud mõisted ainsuses või mitmuses, lähtudes lepingu sisust, omavad sama
tähendust lepingus ja kõigis selle võimalikes lisades, kui konkreetses lepingu lisas ei ole otseselt
sätestatud teisiti.
1.4. Kliendi või tema volitatud esindaja allkiri lepingul kinnitab, et:
1.4.1. klient on tutvunud ja nõustub lepingu, üldtingimuste, Kinord hinnakirjade, teenuse- või
lisateenuste kirjelduste ja teenuse kvaliteedinõuetega ning kohustub neid täitma;
1.4.2. klient on esitanud enda kohta tõesed andmed;
1.4.3. klient on järginud kõiki reegleid, protseduure ja kooskõlastusi, mis on ette nähtud lepingus
toodud kohustuste võtmiseks;
1.4.4. kliendil on lepingu sõlmimiseks kõik õigusaktide, põhikirja või muude dokumentidega antud
õigused ja volitused;
1.4.5. klient on andnud firmale Kinord nõusoleku töödelda, edastada või avaldada andmeid,
sealhulgas kliendi isikukoodi, seoses Kinord arvete valmistamise ja edastamisega trüki- ja
postitusfirmadele või pangaasutustele, inkassofirmadele, kelledega sõlmitud lepingutes on tingimused
neile edastatava teabe konfidentsiaalse käitlemise korra kohta;
1.4.6. tellides või kasutades teenust, mis eeldab kliendiga seotud andmete, sealhulgas kliendi
isikukoodi, edastamist kolmandatele isikutele, kes on seotud konkreetse teenuse osutamisega, on

klient eelnevalt nõustunud enda kohta andmete edastamisega, mis on otseselt vajalikud soovitud
teenuse kasutamiseks ning nõustub sellisest teenusest tulenevate võimalike kohustuste täitmisega;
1.4.7. Lepingu täitmise tagamiseks nõustub klient tema poolt Lepingu täitmata jätmise korral sellega
seonduvate andmete, sealhulgas isikukoodi, avaldamisega piiramatule arvule kolmandatele isikutele,
kusjuures AS Krediidiinfo maksehäireregistris on kõnealused andmed kättesaadavad kuni seitsme (7)
aasta jooksul kliendi poolt Lepingu täitmisest.
1.4.8. lepingu sõlmimine ja täitmine ei riku ega ületa olemasolevaid volitusi;
1.4.9. klient nõustub võimalusel kasutama elektroonilise allkirjaga allkirjastatud elektroonses vormis
dokumente vastavalt digitaalallkirja kasutamist reguleerivate õigusaktide nõuetele ning tunnistab
sellises dokumendivormis sõlmitud kokkuleppeid.
1.5. Üldtingimuste, hinnakirja vms ja individuaalselt kirjalikult kliendiga kokkulepitu vaheliste
vastuolude korral juhinduvad osapooled individuaalselt kokkulepitust.
1.6 Lepingu ja selle lisadega reguleerimata küsimustes juhinduvad osapooled kehtivatest
õigusaktidest.
II LEPINGU SÕLMIMINE JA JÕUSTUMINE
2.1.Lepingu sõlmimiseks peab teenuseid kasutada sooviv isik:
2.1.1 tutvuma Kinord üldtingimuste, hinnakirja, teenuste kirjelduste ja lepinguga seotud muude
materjalidega;
2.1.2. esitama lepingu sõlmimiseks vajalikud ja Kinord poolt nõutavad andmed ja dokumendid, mille
õigsust ja kehtivust on Kinordil õigus kontrollida. Kinordil on õigus teha esitatud dokumentidest
koopiad;
2.1. 3. tasuma kõik lepingu sõlmimisel tasumisele kuuluvad summad.
2.2. Kinordil on õigus nõuda lepingu sõlmimisel ettemaksu ja/või nõuda avaldajalt tagatismaksu
tasumist ja/või Kinord poolt nõutavatele tingimustele vastava tagatise (käenduse, garantii vms)
esitamist, kui:
2.2.1. isik ei vasta Kinordi poolt lepingu sõlmimiseks esitatud kõigile nõuetele;
2.2.2. on alust kahelda isiku maksejõulisuses ja/või ta on olnud eelnevalt Kinordile võlgu tema poolt
sõlmitud lepingu(te) alusel ja/või isik on kantud AS Krediidiinfo maksehäireregistrisse.
2.3. Kinord võib keelduda lepingu sõlmimisest või leping ei jõustu, kui:
2.3.1. isik andis lepingu sõlmimisel ebatõeseid või puudulikke andmeid või keeldub andmete
esitamisest;
2.3.2. isik ei esita tema identifitseerimiseks või temale teadete edastamiseks vajalikke andmeid;
2.3.3. isikul on võlgnevus Kinord poolt talle osutatud teenuste eest;
2.3.4. füüsiline isik on alla 18-aastane või tema teovõime on piiratud muul seaduslikul alusel ning
temal puudub seadusliku esindaja nõusolek;
2.3.5. isiku suhtes on algatatud pankrotimenetlus või juriidiline isik on likvideerimisel.
2.4. Leping jõustub pärast lepingu sõlmimist ja kliendi poolt esitatud dokumentide ning andmete
täiendavat kontrollimist ning pärast nõutavate summade laekumist Kinord’ile.
2.5. Kinord alustab teenuste osutamist üldjuhul samal tööpäeval, kuid mitte hiljem kui kolme (3)
tööpäeva jooksul, kui osapooled ei ole kokku leppinud teisti. Kui kliendi poolt esitatud andmete
kontrollimisel ilmnevad puudused, lahkuminekud või muud takistavad asjaolud, on Kinordil õigus
pikendada teenuse osutamise alustamise tähtaega ning taotleda avastatud puuduste kõrvaldamist,
millest Kinord informeerib klienti. Kinordil on õigus leping üles öelda, kui klient ei kõrvalda esinenud
puudusi esitatud tähtajaks.
III KLIENDI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. Kliendil on õigus:
3.1.1. kasutada ja tellida teenuseid vastavalt osapoolte vahel sõlmitud lepingule, kehtivatele
hinnakirjadele, teenusekirjeldustele ja kvaliteedinõuetele;
3.1.2. saada Kinordilt lepinguga seonduvat teavet vastavalt kehtivatele seadustele;
3.1.3. taotleda osutatavate teenuste piiramist või peatamist üldtingimustes toodud korras;
3.1.4. taotleda lepingu peatamist üldtingimustes toodud korras;
3.1.5. teha Kinordile tulevikus talle osutatavate või vahendatavate teenuste eest ettemakseid;
3.1.6. taotleda arvete ja Kinord-poolse informatsiooni saamist elektroonselt või muul kokkulepitud
viisil;
3.1.7. esitada Kinordile kirjalikke avaldusi ja ettepanekuid, sh kliendi kohta lepingu täitmise käigus
kogutud ja/või töödeldavate isikuandmetega tutvumiseks;
3.1.8. üles öelda leping üldtingimustes ettenähtud korras;
3.1.9. esitada Kinordile isiku andmed, kellel on kuue (6) kuu jooksul eelisõigus sõlmida kliendile
osutatavate teenuste kohta uus leping samadel tingimustel lähtudes TKS §26 lg2 punktist 6.
3.2. Klient on kohustatud:
3.2.1. täitma lepingut;
3.2.2. tasuma õigeaegselt teenuste arveid vastavalt üldtingimustes fikseeritud arvelduste korrale;
3.2.3. võimaldama interneti võrgu rikke korral Kinordi esindajale juurdepääsu interneti võrgu osaks
olevatele seadmetele, terminaliseadmele ja teistele selle terminaliseadme kaudu üldkasutatava
interneti võrguga ühendatud terminaliseadmetele nende kontrollimiseks ja rikete asukoha
väljaselgitamiseks;
3.2.4. esimesel võimalusel informeerima Kinordi järgmistest asjaoludest:
•

oma nime, aadressi, kontakttelefoni või teiste kliendi rekvisiitide muutumisest koos uute
andmete esitamisega;

•

lepinguga seotud kontaktisiku(te) või kasutaja(te) muutumisest;

•

oma või esindaja isikut tõendava dokumendi vargusest või kaotsiminekust;

•

juriidilisest isikust kliendi lõpetamisest või tema suhtes pankrotiavalduse esitamisest või talle
pankrotihoiatuse tegemisest, samuti tema vara arestimisest või tema vastu täitemenetluse
algatamisest;

•

asjaoludest, mis võivad takistada või teha võimatuks lepingu nõuetekohase täitmise.

3.3. Kui klient ei ole teatanud Kinordile kirjalikult lepingus fikseeritud kontaktandmete või teiste
juriidiliste rekvisiitide muutustest, loetakse Kinord andmebaasi kantud andmete järgi edastatud teave
(saadetud arved, võlanõuded vms) kliendi poolt kättesaaduks.
3.4. Kliendil on keelatud teiste interneti klientide ühendust blokeerivaid või halvavaid abivahendeid sh
tarkvaralisi lahendusi.
IV KINORD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
4.1. Kinordil on õigus:
4.1.1. nõuda kliendilt kõigi lepingus fikseeritud kohustuste täitmist;
4.1.2. ühepoolselt muuta ja täiendada üldtingimusi, teavitades sellest kliente üldtingimustes sätestatud
korras;
4.1.3. ühepoolselt kehtestada ja muuta Kinord hinnakirju, teavitades sellest kliente TKS s ettenähtud
korras;
4.1.4. osutada kliendile teenuste pakkumisel ühekordseid, lühiajalisi või perioodilisi soodustusi,
väljastades kliendile sellekohast infot;
4.1.5. ühepoolselt kehtestada või muuta teenuste kvaliteedinõudeid ja/või teenusekirjeldusi, teatades
sellest kodulehe või massimeedia kaudu;
4.1.6. ühepoolselt alustada ja/või muuta lisateenuste pakkumist ja/või lõpetada lisateenuste

pakkumine, informeerides sellest kliendile kirjalikult;
4.1.7. moderniseerida võrku ja teha selles teenuse kasutamist mõjutavaid muudatusi.
4.1.8. sõlmida, peatada või leping üles öelda üldtingimustes toodud korras;
4.1.9. piirata või peatada teenuste osutamist üldtingimustes toodud korras;
4.1.10. nõuda kliendilt võlgnevuse sissenõudmisega kaasnenud kulutuste hüvitamist;
4.2. Kinord on kohustatud:
4.2.1. täitma lepingut;
4.2.2. osutama klientidele teenuseid vastavalt sõlmitud lepingu(te) tingimustele ja edastama kliendile
regulaarselt arved vastavalt üldtingimustes sätestatud tingimustele;
4.2.3. hooldama talle kuuluvat võrku;
4.2.4. korraldama võrgu ajutiste rikete korral rikke kõrvaldamise teatamise päevale järgneva tööpäeva
jooksul.
4.2.5. korraldama kliendilt rikketeadete vastuvõtmise Kinordi infotelefoni kaudu ning andma teavet
kliendile konkreetse rikke kõrvaldamise oletatavast tähtajast;
4.2.6. tagama kliendile lepingu ja teenustega seotud informatsiooni avaldamise;
4.2.7. piirama või peatama teenuste osutamise või peatama lepingu üldtingimustes toodud korras ;
4.2.8. informeerima kliente Kinordi rekvisiitide, üldtingimuste, hinnakirjade ja teenuste muudatustest
kirjalikult;
4.2.9. edastama kliendi soovil ja kulul arved tähitud postiga;
4.2.10. tagastama kliendile vastavalt üldtingimustele lepingu ülesütlemisel või lõppemisel kliendi
poolt enam tasutud summa;
4.2.11. läbi vaatama kliendi kirjalikud ettepanekud ja avaldused hiljemalt kolmekümne (30)
kalendripäeva jooksul alates nende saabumisest Kinordi;
4.2.12. hoidma saladuses andmeid kliendi kohta, mis on Kinordile teatavaks saanud teenuste
osutamise käigus, ning avaldama neid üksnes kliendi nõusolekul, välja arvatud juhul, kui andmete
avaldamise kohustus tuleneb seadusest või andmete avaldamise õigus tuleneb lepingust;
4.2.13. sulgema Kinordi poolt avalikustatud kliendi andmed, mille õigsus on kliendi poolt
vaidlustatud, kuni õigete kliendiandmete väljaselgitamiseni.
V ARVELDUSTE KORD
5.1.Kinordi teenuste tasude konkreetsed suurused, teenuspaketid ja krediidilimiit kehtestatakse
hinnakirjadega. Osapooled kohustuvad juhinduma teenuste osutamise ajal kehtivatest hinnakirjadest.
5.2 Kinordil on õigus võimaldada üldtingimustes toodud juhtudel mitte osutada konkreetsele kliendile
teenuseid võlgu või kehtestada erikrediidi limiit.
5.3 Lepingu jõustumise ja lõpetamise kuul ning lühiajaliste (vähem kui üks kalendrikuu kestvate)
lepingute puhul arvestatakse kliendile kuutasu proportsionaalselt kliendiks oldud kalendripäevade
eest.
5.4 Kinord esitab kliendile arve kliendile osutatud teenuste ja/või tasumisele kuuluvate muude
maksete kohta. Kinord saadab kliendile arve kas lepingus märgitud kliendi postiaadressil paberkandjal
või kliendi poolt määratud E-posti aadressile või iseteenindusbüroosse elektroonsel kujul või muul
osapoolte vahel kokkulepitud viisil. Osapooled aktsepteerivad elektroonset arvet (E-arvet) või
kokkuleppelist arvet samaväärselt kliendi postiaadressil saadetud paberkandjal arvega.
5.5 Maksed Kinord pangakontole peavad olema teostatud hiljemalt arvel märgitud maksetähtpäeval.
Arve loetakse tasutuks, kui kogu arvel esitatud summa on Kinordile laekunud.
5.6 Kliendil on õigus sõlmida teenuste eest tasumiseks otsekorraldusleping pangaga. Klient vastutab
arve tasumiseks piisavate vabade rahaliste vahendite olemasolu eest otsekorralduslepinguga seotud
pangakontol.
5.7 Kui klient ei saa arvet õigeaegselt kätte, ei vabasta see teda teenuste eest tasumise kohustusest.
Kliendil on võimalus saada teavet arve suuruse kohta Kinordilt.
5.8 Kinordil on õigus kliendilt nõuda viivist arvete tasumisega hilinemise eest. Viivist arvestatakse
maksetähtajale järgnevast kalendripäevast 0,5% tasumata summast iga tasumisega viivitatud
kalendripäeva eest.

5.9 Kui klient esitab enne arve maksetähtaega Kinordile kirjalikus vormis pretensiooni arve kohta, siis
Kinord ei peata interneti teenuse osutamist enne, kui arve suurus on kontrollitud. Klient on kohustatud
tasuma arve vaidlustamata summa maksetähtajaks. Kinord vaatab esitatud pretensiooni läbi kolme (3)
tööpäeva jooksul.
5.10 Kui pretensioon ei ole põhjendatud, kuulub vaidlustatud summa tasumisele üldtingimuste
punktis 5.9 toodud tähtaja jooksul või viie (5) päeva jooksul alates kliendi pretensioonile Kinordi
poolt vastuse saatmise kuupäevast.
5.11 Kui klient vaidlustab temale esitatud arve õigsuse pärast maksetähtaja möödumist, on ta
kohustatud tasuma arve enne pretensiooni esitamist. Põhjendatud pretensiooni korral tagastab Kinord
nimetatud summa avalduse alusel kliendi pangakontole või käsitleb kliendi poolt enamtasutud summat
ettemaksuna tulevikus osutatavate teenuste eest.
5.12 Kinordil on õigus piirata või peatada kliendile teenuste osutamine kuni pretensiooni
lahendamiseni, kui klient pahatahtlikult või korduvate põhjendamatute pretensioonide esitamisega
püüab kõrvale hoida arvete tähtaegsest tasumisest.
5.13 Kliendi poolt tasutud ettemaksust tehakse tasaarveldus kliendile osutatud teenuste eest
järgnevatel arveldusperioodi(de)l.
5.14 Lepingu lõppemisel tagastab Kinord kliendi kirjaliku taotluse alusel summa, mis ületab kliendi
poolt kasutatud teenuste arveid. Nimetatud summa kannab Kinord ülekandega kliendi pangakontole
hiljemalt kahe (2) kuu jooksul lepingu ülesütlemisest Kinord ei tagasta allpooltoodud tingimustel
lepingu sõlmimisel tasutud liitumistasusid, ettemaksu ja/või tagatismaksu , kui lepingu sõlminud isik:
5.14.1 on võlgu Kinordile varem sõlmitud lepingu(te) alusel; või
5.14.2. esitas teadvalt ebatõeseid, mittekehtivaid andmeid või võltsitud dokumente; või
5.14.3. esines ilma volitusteta teise isiku nimel.
5.15. Lepingu ülesütlemisel esitab Kinord kliendile lõpparve hiljemalt kahe (2) kuu jooksul pärast
lepingu lõpetamise kokkuleppe vormistamist. Lõpparve tuleb tasuda hiljemalt arvel märgitud
maksetähtajaks.
VI LEPINGU PEATAMINE, ÜLESÜTLEMINE JA LÕPPEMINE
6.1. Kliendil on õigus peatada leping tema poolt soovitud perioodiks, olles täitnud Kinordi ees kõik
lepingust tulenevad kohustused. Kinord peatab lepingu seaduses sätestatud tingimustel ühest (1) kuust
kuni ühe (1) aastani. Lepingu peatamiseks tuleb vormistada lepingu peatamise kokkulepe ning ära
näidata lepingu peatamise tingimused ja võimalusel peatamise põhjus(ed). Kui klient ei määra lepingu
peatamise lõpptähtaega, peab ta esitama lepingu jätkamiseks Kinordile avalduse.
6.2. Lepingu peatamisel peatatakse interneti teenuste osutamine ning klient ei pea maksma teenuste
eest kui ta on täitnud Kinordi ees kõik lepingust tulenevad kohustused.
6.3. Lepingu ülesütlemine võib toimuda kliendi või Kinordi algatusel või osapoolte kirjalikul
kokkuleppel.
6.4. Kliendil on õigus lepingus toodud tingimustel igal ajal leping üles öelda. Lepingu ülesütlemiseks
tuleb esitada Kinordile vastav avaldus, vormistada lepingu lõpetamise kokkulepe ning tasuda lepingu
alusel osutatud teenuste eest olenemata maksetähtajast.
6.5. Lepingu lõpetamise kokkuleppe järgselt peatab Kinord kliendile teenuste osutamise hiljemalt
järgneva tööpäeva jooksul.
6.6. Kinord võib lepingu(d) üles öelda, teatades sellest kliendile kirjalikult või tema sidevahendi
kaudu, kui:
6.6.1. klient ei esita pärast teenuste osutamise peatamiseks või lepingu peatamiseks kokkulepitud
tähtaja möödumist avaldust teenuste osutamise taastamiseks või lepingu jätkamiseks;
6.7. Üldtingimuste punktis 7.6. toodud alustel lepingu(te) ülesütlemine ei vabasta klienti Kinordi
arvete tasumisest.
6.8. Lepingu lõpetamise kokkuleppe vormistamine ei vabasta klienti kohustusest tasuda hilisemad
arved eelnevalt kasutatud Kinordi teenuste eest. Klient vastutab teenuste ja arvete tähtaegse tasumise
eest.
6.9. Leping lõpeb kohustuste lõppemise üldistel alustel, s.o pärast osapoolte poolt lepingus toodud
kõigi kohustuste nõuetekohast täitmist.

VII VÄÄRAMATU JÕU ASJAOLUD
7.1. Vääramatu jõu asjaolude all mõistavad osapooled eelkõige järgmisi sündmusi või asjaolusid:
7.1.1. õigusaktide muutumine;
7.1.2. sõda, streik, blokaad;
7.1.3. loodusõnnetused või erakorralised ilmastikuolud;
7.1.4. elektrienergia või transmissiooni katkestused või muud raadiosidehäireid põhjustavad asjaolud;
7.1.5. muud osapooltest sõltumatud asjaolud, mida osapool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse
põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või
seda väldiks või takistava asjaolu või tagajärje ületaks.
7.2. Kui üldtingimuste punktis 8.1. toodud mõni asjaolu teeb Kinordil osaliselt või täielikult
võimatuks osutada teenuseid ning lepingu ja üldtingimustega võetud kohustusi nõuetekohaselt täita,
peatuvad osapooltevahelised lepingulised suhted perioodiks, mil nimetatud asjaolud kestavad.
VIII VASTUTUS
8.1. Kinord vastutab kliendile tekitatud otsese varalise kahju eest vastavalt võlaõigusseaduses
kirjapandule. Kinord ei vastuta kahju eest, mis on tingitud vääramatu jõu asjaoludest.
8.2. Klient vastutab teenuste kasutamise tulemusena Kinordile tekitatud varalise kahju eest.
IX MUUD TINGIMUSED
9.1. Erimeelsused ja osapooltevahelised vaidlused lahendatakse eelkõige osapooltevaheliste
läbirääkimiste teel. Klient võib vaidluste korral pöörduda avaldusega Sideameti poole. Juhul, kui
läbirääkimised ei anna tulemusi, pöördutakse vaidluse lahendamiseks Tallinna Linnakohtu poole.
9.2. Kui mõni leping tingimus osutub tulevikus täielikult või osaliselt kehtetuks või mittetäidetavaks,
jääb leping muus osas kehtivaks.
9.3. Seaduste muutumisel muudetakse sellest tuleneva vajaduse korral lepingut põhimõttel, et
osapoolte kohustuste ulatus ja maht jääksid võimalikult samaks. Sama põhimõte kehtib ka siis, kui
mõni üldtingimuste säte peaks osutuma tulevikus kehtetuks.
9.4. Kinordil on õigus vastavalt interneti arengule ja tekkinud vajadustele muuta ning täiendada
üldtingimusi ja hinnakirja. Muudatustest teavitatakse kirjalikult vähemalt üks (1) kuu enne muudatuste
kehtima hakkamist, välja arvatud, kui muudatused tulenevad õigusaktidest, riigiameti või jõustunud
kohtuotsustest.
9.5. Lepinguga seonduv osapooltevaheline teabevahetus toimub kliendi poolt Kinordile esitatud
kontaktaadressil või võrgu kaudu kliendi telefoninumbril.
9.6. Käesolevad üldtingimused jõustuvad ja kehtivad alates 01.12.2007.a.
9.7. Kui klient ei ole lepingut üles öelnud enne üldtingimuste kehtima hakkamist, siis loetakse, et
klient nõustub muudetud ja/või täiendatud uute üldtingimustega. Uued üldtingimused muutuvad
lepingu lahutamatuks osaks ja osapooltele kohustuslikuks alates nende jõustumise päevast.

Vassili Tšerepennikov
Kinord OÜ juhatuse liige

