AS Timber poolt raieõiguse ostmise etapid ja tingimused
Käesolevad tingimused on koostatud AS Timber veebikeskkonna kasutustingimuste alusel.
1. Kasutaja sisestab Keskkonda müüdava raieõiguse kohta käiva informatsiooni, näidates seejuures
eraldi ära eritingimused (minimaalne müügihind, raie ja väljaveo tähtajad, piirangud, lisatööde
vajaduse jne). Andmete sisestamise ja nende tegelikkusele vastavuse kinnitamisega esitab Kasutaja
Haldajale tagasivõetamatu ja siduva pakkumise, milline kehtib 25 päeva.
2. Kui Kasutaja poolt esitatud informatsioon ja dokumendid on puudulikud, palub Haldaja
Kasutajat esitada puuduolev informatsioon ja dokumendid ning sellisel juhul loetakse pakkumise
esitamise päevaks viimase informatsiooni või dokumendi esitamise päeva.
3. Kui Kasutaja poolt esitatud informatsioon ja dokumendid on puudulikud ning Kasutaja ei esita
puuduolevat informatsiooni ja/või dokumente või kui esitatud dokumentidest ei nähtu Kasutaja
õigust raieõiguse müügiks, keeldub Haldaja raieõiguse enampakkumist korraldamast, mis ühtlasi on
ka Kasutaja pakkumise tagasilükkamine.
4. Vajaliku informatsiooni ja dokumentide olemasolul korraldab Haldaja Kasutaja esitatud andmete
alusel raieõiguse müügi enampakkumise Enampakkujate hulgas tähtajaga 20 päeva.
Enampakkumise alghinnaks on Kasutaja määratud minimaalne müügihind, millele lisandub 5%.
5. Kui keegi Enampakkujatest esitab Haldajale pakkumise, mis vastab kõigile Kasutaja poolt seatud
tingimustele ja vähemalt enampakkumise alghinnale, teatab Haldaja sellest koheselt Kasutajale.
Kirjeldatud teate edastamisega loetakse Kasutaja algne pakkumine Haldaja poolt vastuvõetuks ning
Kasutaja ja Haldaja vahel sõlmituks raieõiguse leping, millise tingimusteks on käesolevate
tingimuste lisaks olevad lepingu tüüptingimused ja Kasutaja poolt eelnevalt määratletud
eritingimused, kuid mille hind jääb lahtiseks kuni enampakkumise lõpuni.
6. Kui enampakkumise lõpuni Enampakkujad kõrgemat hinda ei paku, jääb Kasutaja ja Haldaja
vahelise lepingu hinnaks esimese Enampakkuja poolt pakutud hind, millest on lahutatud 5%.
7. Kui Enampakkujad esitavad enampakkumise käigus kõrgemaid pakkumisi, jääb Kasutaja ja
Haldaja vahelise lepingu hinnaks viimane Enampakkujate poolt pakutud hind, millest on lahutatud
5%.
8. Teate lõpliku hinna kohta edastab Haldaja Kasutajale ühe tööpäeva jooksul enampakkumise
lõppemisest. Teate edastamisega loetakse Haldaja ja Kasutaja vahelise raieõiguse lepingu kõik
tingimused poolte vahel kokku lepituteks.
9. Kolme tööpäeva jooksul lepingu kõigi tingimuste kokkuleppimisest edastab Haldaja Kasutajale
digitaalselt või vastava kokkuleppe alusel kirjalikult raieõiguse lepingu tingimused, millised
Kasutaja kohustub omapoolselt allkirjastatult tagastama Haldajale kolme tööpäeva jooksul.
10. Haldaja tasub raieõiguse eest hiljemalt 30 päeva jooksul lepingu kõigi tingimuste
kokkuleppimisest, kuid Haldajal on õigus mitte tasuda ostuhinda enne, kui Kasutaja on Haldajale
tagastanud allkirjastatuna raieõiguse müügilepingu ja edastanud kõik raieõigust puudutavad
originaaldokumendid.
11. Haldaja säilitab sõlmitud lepingu teksti seitse aastat, mille jooksul see on ka Kasutajale
kättesaadav.
12. Kui Kasutaja taganeb esitatud pakkumisest enne selle tähtaja lõppu, on ta kohustatud tasuma
Haldajale leppetrahvi 5% minimaalsest raieõiguse hinnast. Leppetrahvi tasumise nõue tuleb esitada
3 kuu jooksul pakkumisest taganemisest.
Kasutaja: Olen nõus käesolevate tingimustega.
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