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Teil on nende andmete ja nende töötlemise osas õigused, mis on üksikasjalikult esitatud tellimislehele lisatud dokumendis.
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Linn : 
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Registri nr : 
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Kauba üleandmise kuupäev : 2022
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Jeff de Bruges frantsiisivõtja
Rg-kood. 16007197

KMKR nr. EE102271177
Zenith Ärimaja, Narva mnt 7B 10117 TALLINN

Kontakt +372 534 897 67
E-mail : info@loevebaltic.ee
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Karp 250 g neto
21 šokolaadi assortii - 21 maitset

 11.95 €*

Karp 500 g neto
42 šokolaadi assortii - 24 maitset

 21.95 €*

Karp 1 kg neto
84 šokolaadi assortii - 24 maitset

 42.95 €*
Karp 500 g neto

42 šokolaadi assortii - 13 maitset

 21.95 €*

Karp 500 g neto
42 šokolaadi assortii - 14 maitset

 21.95 €*
Karp 500 g neto

42 šokolaadi assortii -  8 maitset

 21.95 €*

Trühvlikarp 375 g neto
32 trühvli assortii -  4 maitset

 19.95 €*
Palets Karp 260 g neto

24 šokolaadi assortii -  4 maitset

 14.20 €*

Rochers Karp 250 g neto
24 šokolaadi assortii -  4 maitset

 14.20 €*

KOTT
24 x 28 x 11 CM

 0.75 €*

KARP 380 G NETO
24 KARUKEST KARAMELLITÄIDISEGA

 16.50 €*

KARP 435 G NETO
48 KARUKEST KAETUD KRÕBEDA 

PIIMAŠOKOLAADIGA
 16.50  €*

KUULIKE 75 G NETO
TÄIDETUD CHOCO - PRALINEEDEGA JA 

PIIMAŠOKOLAADI MÜNTIDEGA
 7.60 €*

KARP 245 G NETO
19 PRALINEEST KUJUKESTE ASSORTII

7 MAITSET
 12.75 €*

KARP 300 G NETO
4 ERINEVAT MAITSET

 15.95 €*

Tk
VIIMANE  TELLIMUSE 
ESITAMISE  KUUPÄEV 

11.11.2022

ADVENDIKALENDER 
290 G NETO

 16.50 €*

JULIETTES Karp 290 G NETO
27 JULIETTES ASSORTII 

 19.95 €*

Tk 
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LISA 1 
Tellimise tingimused 

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus
1.1 Käesolevad LOEVE Baltic OÜ (edaspidi Müüja) jõulukataloogi tellimise tingimused (edaspidi 
nimetatud Tingimused) kehtivad kõikide isikute suhtes (edaspidi Ostja), kes tellivad (edaspidi nimetatud 
Tellimus) ettevõtete jõulukataloogist kaupu (edaspidi Kaup). 
1.2 Tingimuste aktsepteerimisega kinnitab Ostja, et ta on Tellimise tingimustega tutvunud, nendega nõus 
ja täidab neid. 

2. Kaupade ostmine ja tellimuse vormistamine jõulukataloogist
2.1 Jõulukataloogist on võimalik osta neid Kaupu, mis on kataloogis esitletud.  Kauba saadavus võib 
jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui Ostja on esitanud Tellimuse ja Kauba tellimus on  
kinnitatud, jääb kehtima  tellimuse hetkel soovitud kogus. 
2.2 Müüjal on õigus Tellimusest taganeda ning tellitud Kaup jätta üle andmata või teenus osutamata 
juhul kui kaup on laost otsa saanud ja seda ei saa asendada. 

2.3 Tellimuse vormistamine 

Sisestage kaupade kogus tellimisvormi. 

Tellimuse vormistamisel tuleb Ostjal olla tähelepanelik ja jälgida viimast Tellimuse kuupäeva, sest 
sellest sõltub tellitud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine. 

Müüja kinnitab Tellimuse 48h jooksul saates välja ettemaksu arve ja Ostjal tuleb tasuda määratud 
tähtajaks ettemaksu arve, mis on 50% tellimuse kogusummast, Müüja arveldusarvele. 

Müüja hakkabTellimust täitma ettemaksu arvel märgitud summa laekumisel LOEVE Baltic oü 
arvelduskontole. Tasumata Tellimust Müüja poolt ei täideta. 

Kaup väjastatakse laost Ostjale kui Ostja on tasunud kauba eest kogu Tellimuse summa ulatuses 
Müüja arveldusarvele soovitud tarne kuupäevaks. 

2.4 Kaupade eest tasumine 

Kaupade eest tasuda LOEVE Baltic OÜ LHV Pank arvelduskontole EE947700771005119490 

Kõiki ostude sooritamise käigus teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset 
infot.  

2.5 Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine 

Kauba kohaletoimetamine Ostjale kulleriga toimub eelneval kokkuleppel ja tasu eest.
Kaup toimetatakse Ostja poolt Tellimuses sisestatud tarneaadressile. Tarne teostamise kohta 
teavitatakse Ostjat tellimuse vormistamisel märgitud kontaktandmete vahendusel.  
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Tellimuse vormistamisel tuleks Ostjal jälgida esitatavate kontaktandmete õigsust, vältimaks viivitusi 
ja arusaamatusi Kauba kohaletoimetamisel. LOEVE Baltic OÜ ja kullerfirma ei vastuta Kauba 
kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on 
tingitud Ostja poolt Tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest. 

Kaup antakse üle vaid Ostjale. Vaadake Kauba pakend hoolikalt üle ning pakendi kahjustuste korral 
teeb Ostja kahjustustest pildid ja teavitab sellest koheselt LOEVE Baltic OÜ klienditeenindust 
aadressil info@loevebaltic.ee. 

Kolmandale isikule antakse Kaup üle volituse olemasolul (sealhulgas juhul, kui Ostja on määranud 
tellimuses Kauba saajana kolmanda isiku) . Müüja võib volitada Kauba kätte toimetamiseks 
kolmandaid isikuid (sealhulgas kasutada kullerteenust) . 

Kui Ostja ei tule Kaubale järele hiljemalt 14 (neljateistkümne)  päeva jooksul pärast kokkulepitud 
Kauba kättesaamise kuupäeva, loetakse, et Ostja on Tellimuse müügitingimusi rikkunud ning ta ei 
soovi Kaupa. Müüjal on õigus Tellimusest ühepoolselt taganeda ning nõuda kahju hüvitamist 
(näiteks kauba hoiukulusid)  ja tasaarveldada Müüja poolt kantud kahju Ostja poolt ette tasutud 
summadega. 

3. Andmete kaitse ja töötlemise põhimõtted
3.1 Müüja tagab Ostja andmete sh. isikuandmete kaitse ja kasutamise privaatsuspoliitika tingimuste 
kohaselt ette nähtud korras. Ostja kinnitab, et on tutvunud ja nõus privaatsuspoliitika tingimustega. 
Lähtudes kehtivatest õigusaktidest ja privaatsuspoliitika tingimustes sätestatust, on Müüjal, Ostja 
nõusolekuta, õigus töödelda andmeid (sealhulgas isikuandmeid)  ulatuses, mis on vajalik, Tellimuse 
täitmiseks või Tellimuse täitmise tagamiseks.  
3.2 Kui Ostja on andnud Kliendilepingu sõlmimisel või muul viisil Ostja poolt tema nõusoleku andmist 
kinnitava tahteavalduse tegemisega (nt iseteeninduses)  nõusoleku andmete turunduslikuks 
kasutamiseks, kasutab Müüja neid andmeid privaatsuspoliitika fikseeritud tingimustel ja eesmärgil 
sh. ka Ostjale teenuste ja kaupade personaalsete otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumiste 
edastamiseks elektroonilisel teel (nt e-posti või SMS´iga) . 

3.3 Ostjal on igal ajahetkel õigus võtta andmete turunduslikuks kasutamiseks antud nõusolek tagasi, 
saates Müüjale vastavasisulise e-kirja või edasiste otseturustuspakkumiste saamisest keeldumiseks 
järgides tema e-postile aadressile saadetud otseturustuspakkumises olevat juhist. 
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4. Vastutus ja vaidluste lahendamine
4.1 Ostjal on õigus lepingutingimustele mittevastava Kauba puhul (Kaup on puudustega) , esitada 
Müüjale pretensioone 2 (kahe) päeva jooksul alates Kauba üleandmise päevast. Pretensioon tuleb 
esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 2 (kahe) päeva jooksul alates Kauba puuduse 
avastamisest. 
4.2 Ostjal on võimalik Kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses 
sätestatud õiguskaitsevahenditele sh nõuda Kauba parandamist, asendamist või taganeda 
Müügilepingust ja tagastada nõuetele mittevastav Kaup. 

4.3 LOEVE Baltic OÜ ei vastuta: Ostja süül Kauba halvenemise/kahjustumise eest 

4.4 Hilisemate probleemide lahendamiseks peab Ostja säilitama ostudokumendid (arve, leping jne) , 
mis tõendavad, et Kaup on ostetud Müüja käest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib 
Müüja/teenindaja probleemi lahendamata jätta. 

4.5 Ostetud Kaupadega seotud pretensioonid saab esitada alljärgmiselt: LOEVE Baltic OÜ Narva 
mnt 7b, Tallinn 10117, e-posti aadressile: info@loevebaltic.ee  

4.6 Pretensiooni esitamisel tuleb esitada ka puudusega Kaup. 

4.7 Müüja tagab, et jõulukataloogis müüdavad Kaubad vastavad Euroopa Liidus kehtivatele 
standarditele. Nimetatud standardites väljatoodud asjaolusid ei loeta Kauba puuduseks. 

4.8 Teavet tellimuse kohta saab küsida: E-R telefonil 53 489 767 või e-posti aadressil: 
info@loevebaltic.ee 

4.9 Ostjal on õigus pöörduda pädeva järelevalveasutuse poole, milleks on Tarbijakaitse ja Tehnilise 
Järelevalve Amet aadressil Pronksi 12, 10117 Tallinn, e-post: info@ttja.ee Vaidluse lahendamiseks 
võib Ostja pöörduda tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on 
lahendada Ostja ja Müüja vahel sõlmitud Tellimuse tingimustest tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei 
suutnud lahendada kokkuleppe teel. Kaebuste lahendamiseks lisainfo 
https://komisjon.ee/et/avalduse-esitamine 

5. Muud tingimused
5.1 Tootepildid on illustratiivse tähendusega. 
5.2 Kaupade saadavus võib muutuda ette teatamata. Antud juhul jätab LOEVE Baltic oü endale 
õiguse loobuda müügist ning tagastada Ostjale raha tema arvelduskontole mõistlikult vajaliku aja 
jooksul. 

5.3 Soovitame Ostjal enne ostu sooritamist võimalusel kontrollida tooteinfot. 
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5.4 Jõulukataloogi hinnad kehtivad kui ostate vähemalt 10 toodet. 

5.5 Meie toodete hoiustamine parima kvaliteedi säilitamiseks on temperatuuril 16- 20 C. Mitte panna 
külmikusse! 

6. Tingimuste kehtivus
6.1 Käesolevad müüja  jõulukataloogi müügitingimused on kehtivad alates 01.10.2022. 
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