Veebipoe www.jaristeveinitalu.com (edaspidi Veebipood) omanik on OÜ Järiste
Veinitalu (registrikood 14196123), asukohaga Kõrtsi talu, Aiamaa küla, Nõo vald, Tartumaa
61603 Eesti.
Müügilepingu kehtivus, kauba-ja hinnainfo
Müügitingimused kehtivad Veebipoest kaupade ostmisel.
Veebipoes müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde.
Hinnale lisandub tasu kauba kättetoimetamise eest.
Kauba kättetoimetamise tasu sõltub ostja asukohast ning kättetoimetamise viisist.
Kättetoimetamise tasu kuvatakse ostjale tellimuse vormistamisel.
Teave kauba kohta on esitatud Veebipoes vahetult kauba juures.
Tellimuse vormistamine
Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi.
Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete
kohaletoimetamise viis.
Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda pangalingikaudu või muu
makselahenduse abil.
Tellimus pööratakse täitmisele pärast raha laekumist Veebipoe arveldusarvele.
Osapoolte kokkuleppel on erandid võimalikud.
Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul
põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha
(sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate
saatmisest.
Kohaletoimetamine
Kaupu saadetakse järgmistesse riikidesse: Eesti.
Kauba saatmiskulud kannab ostja ning vastav hinnainfo on kuvatud saatmisviisi juures.
Eestisisesed saadetised jõuavad üldjuhul ostja määratud sihtpunkti 3-7tööpäeva jooksul
alates müügilepingu jõustumist.

Taganemisõigus
Lepingust taganemise ja kauba tagastamise osas lähtutakse kehtivatest õigusaktidest.
Vastavalt Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidele ei laiene tarbija lepingust
taganemise ja kauba tagastamise õigus alkohoolsetele jookidele.
Veebipoel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda ostjalt tagasi kaup, kui kauba
hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.
Pretensiooni esitamise õigus
Kui Klient märkab kauba kätte saamisel, et pakend on purunenud või märg, siis tuleb
koheselt teha sellekohane avaldus e-postile veinitalu@gmail.com või transpordi
teenuse pakkujale. Kui kaup on vale või defektiga, siis tuleb Veebipoodi sellest
teavitada kohe kauba kättesaamisel e-posti aadressil veinitalu@gmail.com .
Otseturustus ja isikuandmete töötlemine
Veebipood kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress,
e-maili aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale
saatmiseks.
Veebipood edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale
toimetada kaupa.
Veebipood saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul,
kui ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud
teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.
Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest
andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjastoodud juhiseid.
Vaidluste lahendamine
Kui ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e- kirja aadressile
veinitalu@gmail.com või helistada telefonil: +372 5373 8564.
Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal
võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole.

Vastutus
Klient kohustub kasutama Veebipoe teenust üksnes seadustele ja headele tavadele
vastavatel eesmärkidel. Klient vastutab täielikult Kasutuslepingu, seaduste või heade
tavade vastasest Veebipoe teenuse kasutamisest Kliendile endale, Veebipoele või
kolmandatele isikutele tekkinud kahju eest.
Kasutamistingimused
Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Kliendile kohustuslik. Ostu sooritades
nõustub klient Veebipoe kasutustingimustega.

