Vanavarapood eAntiik oksjonikeskkonna kasutajaleping
1. Lepingu pooled
1.1 Leping on sõlmitud veebileheküljel www.eantiik.com (edaspidi Lehekülg)
kasutajaks registreerunud isikute (edaspidi Kasutaja) ja lehekülje omaniku
Irene Teesalu FIE (edaspidi Vanavarapood eAntiik) vahel.
1.2 FIE Irene Teesalu kontaktandmed: Rannakalda tee 5, Pringi küla Viimsi
vald Harjumaa 74011. Registrikood: 11862220.
2. Teenused ja üldtingimused
2.1 Leheküljel registreerudes nõustub Kasutaja alljärgnevate tingimustega ning
võtab omaks Lehekülje kasutamisega kaasnevad õigused ja kohustused.
2.2 Vanavarapood eAntiik pakub Kasutajale välja Lehekülje, kus Kasutaja saab
müüa/osta esemeid ja/või teenuseid.
2.3 Ostu-müügilepinguid sõlmivad Kasutajad Leheküljel omavahel ilma
vanavarapood eAntiigi sekkumiseta ja Kasutajad vastutavad omavahel
sõlmitud lepingute täitmise eest.
2.4 Kasutajad maksavad Leheküljel sõlmitud tehingute eest Vanavarapood
eAntiigile teenustasu, mille suurus ja määrad on sätestatud Lehekülje
hinnakirjas.
2.5 Vanavarapood eAntiik ei vastuta Leheküljel ostetavate/müüdavate
kaupade-teenuste kvaliteedi ja kvantiteedi eest, müügikuulutustes oleva
sisu tõelevastavuse eest, Kasutaja seadusevastase käitumise eest.
3. Kasutaja õigused ja kohustused
3.1 Kasutajal on õigus sõlmida Leheküljel ostu- /müügitehinguid.
3.2 Kasutaja kohustub esitama Lehekülje kasutajaks registreerimisel oma
tõesed isiku- ja kontaktandmed ning annab nõusoleku kontaktandmete
avaldamiseks teisele tehingupoolele.
3.3 Kasutaja on teadlik ja nõustub sellega, et Vanavarapood eAntiigil on õigus
teostada Kasutaja isikuandmete töötlemist vastavalt Eestis kehtivatele
õigusaktidele.

3.4 Kasutaja kohustub mitte avaldama oma salasõna ja kasutajatunnust
kolmandatele isikutele. Vanavarapood eAntiik ei vastuta kahjude eest, mis
võivad vastasel korral tekkida.
3.5 Kasutaja kohustub kirjeldama oma müüdavat kaupa/teenust tõeselt ja
adekvaatselt, mitte varjama kauba puudusi.
3.6 Kaustaja kohustub mitte müüma varastatud või võltsitud kaupa.
3.7 Kasutajal on keelatud oksjonile pandud asja müüa väljaspool oksjonit.
3.8 Kasutaja kohustub müüma oksjonikauba kõrgeima pakkumise teinud
ostjale ja tegema seda hiljemalt 7 päeva jooksul oksjoni lõpust alates.
3.9 Kasutaja kohustub ostma müüjalt välja kauba hiljemalt 7 päeva jooksul
peale oksjoni lõppu, välja arvatud siis, kui teistsugune tähtaeg on kokku
lepitud mõlemapoolselt.
3.10 Kasutaja kohustub määrama kauba saatekulud põhjendatult ja mõistlikus
suuruses.
3.11 Kasutaja kohustub peale lõppenud müügioksjonit tasuma kõik Lehekülje
hinnakirjast tulenevad tasud Vanavarapood eAntiigile sõltumata sellest,
kas tehing ostjaga reaalselt toimus.
3.12 Kasutaja kohustub tasuma kasutatud teenuste eest kõik hinnakirjajärgsed
maksed Vanavarapood eAntiigi arveldusarvele 7 päeva jooksul peale
Vanavarapood eAntiigi poolt elektroonilise arve esitamist.
3.13 Tähtaegselt tasumata arvetelt on Vanavarapood eAntiigil õigus nõuda
viivist 1% tähtaegselt tasumata summalt päevas. Tähtaegselt tasumata
arved edastatakse 1 kuu jooksul pärast arve väljastamist võlgade
sissenõudmisega tegelevale ettevõttele, kasutaja kohustub kandma kõik
tähtaegselt tasumata jäetud makse sissenõudmise kulud.
3.14 Kasutaja kohustub ise tasuma võimalikud maksud oma tehingutelt
Leheküljel (tulu-, käibe-, sotsiaalmaks).
3.15 Kasutaja kohustub mitte kasutama Lehekülge ebaseaduslikeks tehinguteks
ja pettusteks.
3.16 Kasutajad ei või müüa Leheküljel keelatud või piiratud tsiviilkäibega
asju/teenuseid.
3.17 Kasutaja ei tohi rikkuda kolmandate isikute varalisi/mittevaralisi õigusi.
3.18 Kasutaja ei või minna vastuollu seaduste ja õigusaktidega, heade
kommetega.
3.19 Kasutaja kohustub mitte esitama nõudmisi Vanavarapood eAntiigi vastu
kui Leheküljel sõlmitud ostu/müügitehing Vanavarapood eAntiigist
mitteolenevatel põhjustel ebaõnnestub (serveriprobleemid, vääramatud
jõud jne).
3.20 Kasutajal on õigus Kasutustingimustes reguleeritud õigussuhted üles öelda,
täites eelnevalt temal lasuvad kehtivad kohustused Vanavarapood eAntiigi
ja teiste Kasutajate ees.
4. Vanavarapood eAntiigi õigused ka kohustused
4.1 Vanavarapood eAntiik kohustub jälgima Lehekülje Kasutajate poolt
tehtavaid ostu/müügipakkumisi ja võib kasutustingimuste rikkumise
kahtluse korral kasutada uurimiseks kõiki seaduslikke vahendeid.
4.2 Vanavarapood eAntiigil on õigus eemaldada Leheküljelt pakkumisi, mis on
vastuolus kasutustingimuste, heade kommete või kehtivate õigusaktidega.

4.3 Vanavarapood eAntiigil on õigus piirata või tühistada Kasutaja tegevust
Leheküljel, sulgeda oksjoneid ja Kasutaja kasutajakontot ning mitte
võimaldama tal registreeruda uuesti, kui Kasutaja rikub kasutustingimusi,
esitab Kasutajaks registreerumisel või Lehekülje kasutamisel vale või
ebatäpset informatsiooni, kui Kasutaja levitab teadlikult Leheküljel
valeinformatsiooni, solvab teisi isikuid või käitub ebaväärikalt.
4.4 Vanavarapood eAntiigil on õigus sulgeda Kasutaja konto kui Kasutaja on
saanud klientidelt 3 negatiivset kommentaari, Kasutajal on õigus konto
sulgemise vastu protestida ja nõuda otsuse ülevaatamist.
4.5 Vanavarapood eAntiigil on õigus nõuda Kasutajalt Lehekülje kasutamise
eest tasu vastavalt Lehekülje hinnakirjale. Tasu nõudmiseks esitab
Vanavarapood eAntiik Kasutajale elektroonilise arve.
5. Isikuandmete töötlemine
Andmeid, mida Vanavarapood eAntiik on saanud füüsilisest isikust kliendilt
Lehekülje Kasutajaks registreerumisel, on Vanavarapood eAntiigil õigus
töödelda järgmistel tingimustel:
5.1 Kasutaja annab nõusoleku Vanavarapood eAntiigile isikuandmete
töötlemiseks, Kasutajal on õigus nõuda oma soovi korral oma konto ja
isikuandmete kustutamist.
5.2 Vanavarapood eAntiik kogub ja salvestab isikuandmeid elektroonilisel
kujul, tehes neist vajadusel väljavõtteid ka muus vormis.
5.3 Vanavarapood eAntiik kasutab isikuandmeid teenuse osutamiseks,
edasiarendamiseks ja personaliseerimiseks.
5.4 Vanavarapood eAntiik ei anna isikuandmeid ule kolmandatele isikutele ega
avalikusta neid.
5.5 Vanavarapood eAntiigil on õigus edastada Kasutaja andmeid kliendi
oksjonile võidupakkumise teinud isikule.
5.6 Vanavrapood eAntiigil on õigus kasutada Kasutaja isikuandmeid ise ja anda
neid kolmandatele isikutele eesmärgiga tagada teenuse kvaliteet ja
kättesaadavus, samuti teenuse arendamiseks.
5.7 Vanavarapood eAntiigil on õigus edastada Kasutaja isikuandmeid võlgade
sissenõudmisega tegelevale isikule/ettevõttele.
6. Tingimuste muutmine
Vanavarapood eAntiigil on oigus uhepoolselt muuta Kasutustingimusi ja
Hinnakirja teavitades Kasutajat sellest, Kasutaja kinnitab oma nõustumist
muudatustega teenuse kasutamisega peale vastava muudatuse jõustumist.
7. Lõppsätted
7.1 Lehekulje kasutamisest tulenevatele oigussuhetele Kasutaja ja
Vanavarapood eAntiigi vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.
7.2 Lehekulje kasutamisest tulenevaid vaidlusi lahendavad Kasutaja ja
Vanavarapood eAntiik läbirääkimiste teel, kokkuleppe mittesaavutamisel

lahendab vaidluse kohus.
7.3 Kasutustingimused kehtivad nende aktsepteerimisel Kasutaja poolt ja
Vanavarapood eAntiigi vahelistes tingimustes reguleeritud õigussuhte
kehtivuse ajal.

