
HOOLDUS- JA REMONDITÖÖDE 
LEPING NR. _________________  

 „___„____________ 20___ a.

1. TÖÖRIIST (kohustuslikud andmed garantiiajal):

1.1. Nimetus: 1.2. Mudel

1.3. Seeria nr. 1.4. Müügi kuupäev:

2. KLIENT:
Edasimüüja Lõpptarbija

2.1. Firmanimi: 2.4. Nimi:

2.2. Postiaadress: 2.5. Postiaadress:

2.3. Telefon: 2.6. Telefon:

3. ÜLEVAATUSE TULEMUS,KLIENDI INFO TÖÖRIISTA KOHTA:

Leping, mille tingimused asuvad lehe pöördel, on sõlmitud tööriista remondiks.

4. Lepingu sõlminud KLIENDI ESINDAJA: /allkiri,nimi/

5. Lepingu sõlminud Makita OY ESINDAJA: /allkiri,nimi/

6. TAGAVARAOSAD JA TÖÖ:

Kood Kogus Hind

                                                                                           

KOKKU:

7. Tööriist remonditud:  

8. Lepingukohase remondi vastu võtnud ja arve maksetingimustega nõustunud KLIENDI VOLITATUD ESINDAJA

/allkiri,nimi/

Makita OY Eesti Filiaal
Piirimäe 13 / Põikmäe 9, Saku vald Harjumaa 76406
Tel 6510 385, Faks 6510399
e-mail: remont@makita.ee



Käesolev hooldus- ja remonditööde leping on sõlmitud Makita OY Eesti filiaali (edaspidi
”KESKUS”) ja tööriista remonti andnud füüsilise isiku või  juriidilise isiku volitatud 
esindaja(edaspidi ”KLIENT”) vahel alljärgnevas.

 I KESKUS
 1.1. Võtab Makita tööriista diagnoosimisele ja remonti vastavalt KLIENDI soovile ning teeb KLIENDILE 
põhjendatud ettepanekuid remondi kohta.
 1.2. Teostab töö kvaliteetselt ja KLIENDIGA kokkulepitud aja jooksul ning informeerib KLIENTI 
ettenägematute viivituste korral.
 1.3. Teavitab KLIENTI remondi lõpetamisest ja töö maksumusest.

II KLIENT
 2.1. Toob tööriista remonti puhtana ja informeerib KESKUST teadaolevatest vigadest.
 2.2. Tevitab KESKUST kui tööriistaga on viibitud tervist kahjustavate ainetega samas ruumis või kui 
tööriistaga on töödeldud tervist kahjustavaid (asbest, radioaktiivsed ja bioloogiliselt ohtlikud materjalid, jne.) 
aineid sisaldavaid materjale.  
 2.3. Esitab õiged kontaktandmed ja teatab nende muudatustest (s.h. telefon, faks, postiaadress).
 2.4. Tasub diagnostika eest remondist loobumisel mitte rohkem kui 10€ (sisaldab käibemaksu).
 2.5. Tasub tööriistade remondi eest sularahas, pangakaardiga või koostöölepingu korral Makita OY Eesti 
filiaali arvel toodud makseajal ja maksetingimustel.
 2.6. Kohustub remonditud tööriista välja viima hiljemalt 14 päeva jooksul peale remondi lõpetamist. 
Tähtaja ületamisel tasub hoiatustasu 1€ päevas.**
 2.7. Loobub KESKUSE kasuks tööriista omandiõigusest 60 (kuuekümne) päeva pärast, KESKUSE 
remondi-ja hoiukulude katteks.  
Arvestuse pidamine algab pärast teatise saatmisest (telefoni, kirja, e-kirja teel) KLIENDILE. **
 
 *Allkirja andmisega JURIIDILISE ISIKU VOLITATUD ESINDAJA tõendab, et on teadlik enesele võetud 
kohustustest ja vastutusest vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.
 **Hoiutasu võetakse ja omandiõigus läheb üle ka garantiiremondi korral.

Teostatud kontrollid:

Visuaalne ja mehaaniline kontroll

Isolatsioonitakistuse test - 1000V

Töö test

Teostaja:


