KOOSTÖÖLEPING
Käesoleva koostöölepingu osapooled
Viru Autogrupp OÜ, reg. 12853400 (edaspidi teenuse osutaja)
aadress: Alajaama tee 1, tel. +372 5689 6455
Viru Autogrupp OÜ esindaja: ____________________________
ettevõtte nimi: ____________________________ (edaspidi teenuse Ostja)
reg nr. ____________________________
kuupäev: ____________________________
aadress: ____________________________
koostöö partneri esindaja: ____________________________
telefon: ____________________________
kes tegutseb: ____________________________ alusel teisepoolt on kokku leppinud alljärgnevas:
Lepingu eesmärgiks on vastastikku kasulike pikemaajaliste suhete loomine.
1. Teenuse osutaja ja teenuse Ostja tasub lepingus ettenähtud tingimustel ja hinnakirja alusel Ostja eelneva
kirjaliku või suulise (ka telefoni) tellimuse alusel Viru Autogrupp OÜ teenuseid (edaspidi nimetatud teenused),
mille kogus fikseeritakse saatedokumendil. Pakkuja informeeriv Ostjat teenuse faktilise üleandmise kuupäevast
ja lepib kokku masina üleandmise aja ja koha.
2. Ostja on kohustatud esitama pakkujale nimekirja isikutest, kes on volitatud Ostja nimel teenust tellima ning
vastu võtma. Nimekirja peab olema näidatud ära volitud isikute nimed ja isikukoodid. Kõikidest muudatustest
antud nimekirjas on Ostja kohustatud koheselt pakkujale teatama.
3. Kaubad antakse koguselt üle vastavalt kaubaga väljastava saatelehega (arvega), milles näitab kauba nimetuse ja koguse.
4. Ostja kohustab masina üleandmisel-vastuvõtmisel koheselt kontrollima teenuse vastavust saatedokumendile,
hilisemaid pretensioone ei võeta teenuse osutaja poolt arvesse. Andmete õiguses veendudes on Ostja kohustatud lisama saatelehe (või arve) loetavalt oma nime ja allkirja. Remonditud masinaid väljastatakse Ostja
esindajale Ostja poolt antud nimekirja või Ostja volikirja alusel. Saatelehtede põhjal esitab teenuse osutaja
Ostjale koondarve vastavalt kokkulepitud perioodi kohta.
5. Ostja saab allahindluse teenuse osutaja hinnakirja hindadest, mis fikseeritakse lepingu lisana.
6. Ostja on kohustatud tasuma tema poolt tellitud varuosade ja teenuste eest.
7. Teenuse osutaja poolt tehtud tööde puhul kehtib garantii vastavalt kokkulepitud garantiitingimustele.
8. Ostja kohustub tasuma kaupade eest arve peal kirjas oleva perioodi jooksul, arvate tasumiseks esitatud arve
väljastamise kuupäevast alates. Tasumine loetakse teostatuks tasumisele kuuluva summa laekumisel teenuse
osutaja arveldusarvele. Teenuse osutaja saadab peale remonditud masina üleandmisega. Võlgnevuse
sissenõudmiseks on õigus pöörduda kolmandate isikute poole, kusjuures sissenõude kulud tasub võlgnik. Arvete
maksetäht aeg on 14 tööpäeva.
9. Lepingutest tulenevate kohustuste täitmisega viivitamise korral on teenuse osutaja õigus nõuda viivist kuni
0,2% kalendripäevas tähtaegselt tasumata summast.
10. Teenuse osutajal on õigus keelduda järgmise teenuse väljastamisest Ostjale, kui Ostjal on maksetähtaja
ületanud tasumata arveid.
11. Leping jõustub sõlmimise momendist ning kehtib kuni oma lepinguliste kohustuste täitmiseni mõlema
osapoole poolt. Ennetähtaegselt võib lepingut lõpetada osapoolte kokkuleppel. Üks pool võib lepingu ennetähtaegselt lõpetada seaduses ettenähtud alustel. Müüjal on õigus leping ühepoolselt lõpetada juhul, kui Ostja ei
ole teenuse osutaja juures teenuseid tellinud viimase 12 kuu jooksul. Käesoleva lepingu sõlmimisel kaotavad
kehtivuse kõik varasemad lepingupoolte vahelised kokkulepped ja lepingud.
12. Kõik käesolevast lepingust tulenevad lahkhelid püütakse lahendada läbirääkimiste teel, kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus vastavalt Eesti Vabariigis kehtiva seadusandlusega Harju Maakohtus.
13. Leping on koostatud kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest kumbki osapool saab ühe.
TEENUSE OSUTAJA:________________________ OSTJA (teenuse tellija): ________________________

AUTOREMONDITEENUSTE HINNAKIRI KEILAS
Hooldus ja remonditööd sõiduauto 30 eur / tund
Hooldus ja remonditööd pakiauto / maastur 36 eur / tund
(Auto hooldamine, õlivahetus, õliﬁlrite, kütuseﬁltrite ja vedelike vahetus)
Express line autoremont (järjekorra väliselt - auto kohe tõstuki peale) 50 eur / tund
Diagnostika 36 eur / tund
Asendusauto TASUTA
Puksiir Keilas ja Tallinnas al. 45 EUR
Transport töökotta (auto sõidab) KEILAS TASUTA
0.5 EUR / km
Kliendi poolt toodud autovaruosade paigaldus 60 EUR / h

REHVIVAHETUSE HINNAKIRI KEILAS
Rehvide vahetus koos tasakaalustamisega (plekkvelg) alates 25 eur
Rehvide vahetus koos tasakaalustamisega (valuvelg) alates 30 eur
Rehvi parandamine rasvanööriga 10 eur
Velgede balansseerimine 3 eur / velg
Rataste vahetamine (ei sisalda montaaži ega balansseerimist) 15 eur
Ventiili vahetus 10 eur
Veljeäärte puhastamine roostest 10 eur
LISAVARUSTUSE PAIGALDUS KEILAS
Paigaldus/vahetus 30 eur / tund
Paigaldame erinevate sõidukite lisavarustuse detaile: esituled, suunatuled, stanged, pidurituled,
küljelaiendid, taga-spoilerid, valuveljed, kärukonksud, helisüsteemid, käetoed ja mugavustooted.
KONDITSIONREERI/KLIIMA TÄITMINE KEILAS
Kliimaseadme täitmine 36 eur + gaas
Konditsioneeri gaas 1g / 0,075 eur
Kliimaseadme remont ja hooldus 30 eur / tund
Kliimaseadme diagnostika 36 eur / tund
Lekketest 15 eur Survetest lämmastikuga 20 eur
Konditsioneeri tühjendamine 10 eur
3D SILLASTEND KEILAS
Sõiduautode sildade reguleerimine 40-50 eur / tund
Maasturite sildade reguleerimine 50-65 eur / tund
Pakiautode sildade reguleerimine 50-65 eur / tund

* Kõik hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%
* Töötame ka nädalavahetuseti - kokkuleppel saab töid teostada ka laupäeval ja pühapäeval.

Lepingulise ärikliendi soodusplaan
REMONDI SOOODUSTUS %

-30%

-25%

REMONDI SOOODUSTUS %

-20%
-10%

-15%

LEPINGULINE
KLIENT

500€

VARUOSAD -5%

1000€

1500€

2000€

VARUOSAD -10%

Ärikliendi soodustuste arvutamine Viru Autos Keilas
500 Eurose remondi puhul saate varuosadelt -5% ning paigalduselt -15%
soodustust.
1500 Eurose remondi puhul saate varuosadelt -10% ning paigalduselt -25%
soodustust.
2000 Eurose remondi puhul saate varuosadelt -10% ning paigalduselt -30%
soodustust.
Küsi pakkumist:
www.viruauto.ee
keila@viruauto.ee
+372 5689 6455
Viru Autogrupp OÜ

Koostööpakkumine Viru Auto-lt
TEENUSED
Sõidu- ja pakiautode:
remonditööd
rehvivahetus
keretööd
keevitustööd
salongipuhastus
diagnostika
sildade reguleerimine
järelhaagiste remont
varuosade müük
Pakume oma Klientidele mugavusteenuseid.
Tuleme autole järgi ja toome peale töö teostamist auto Kliendile tagasi. (Pick-up &
Drop-off service)

MIKS VIRU AUTO?
OLEME KLIENDIKESKNE TEENINDUS
MEIE JAOKS ON OLULINE AUSUS
OLEME ETTEVÕTETELE AUTOREMONDIPARTNER
PAKUME KVALITEETSET TÖÖD
HOOLIME KLIENDIST
LOE LISAKS WWW.VIRUAUTO.EE

