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Statistika (1)   

 Koduse  internetiühenduse kasutamine (I 

kvartal 2014) 83% leibkondadest, sh 98% lastega 

perede puhul. 

 Mobiilsidevõrgu kaudu kasutas internetti 61% 

kodust internetiühendust omavatest 

leibkondadest (2010. aastal oli neid kõigest 6%). 

 

 

Allikas: Eesti Statistikaamet  



Statistika (2) 

 46% eestlastest ostis internetist midagi viimase 

12 kuu (2013) jooksul (vanuses 15+). 

 Euroopa Liidus keskmiselt üks protsenti vähem 

– 45%. 

 Kolm aastat varem oli e-poodidest ostjaid Eestis 

alla 30% ning Euroopas keskmiselt 37%. 

 

Allikas:TNS Emor   



Mis on e-kaubandus? 

E-kaubandus – kauba või teenuse müügiks 
pakkumine ja müük Internetis ilma osapoolte 
üheaegse füüsilise kohalolekuta. 

 

Sidevahendi kasutamiseks loetakse igat viisi, mis 
võimaldab üksteisest eemalviibival tarbijal ja 
pakkujal korraldada läbirääkimisteks ja lepingu 
sõlmimiseks teabevahetust (telefon, raadio, arvuti, 
kataloog, tellimislehega reklaam). 

Kaubandustegevuse seadus § 2 lg 7 

 



Sidevahendi abil sõlmitud leping 

 

Lepingu sisuks on kauba müük või teenuse 
osutamine ning lepingu sõlmimise hetkel ei viibi 
pooled samas kohas ehk leping sõlmitakse 
sidevahendi abil. 

 

NB! Pea meeles, et Lepingu poolteks on ettevõtja 
(pakkuja) ja tarbija (ehk Sina). 

 

Leping sõlmitakse pakkuja poolt selliste lepingute     

sõlmimiseks kasutatavas turustus – või 
teenindussüsteemis (nt.e-pood). 

 
 



NB! Ettevõte versus eraisik 

 Enne ostu veendu, et ostad ettevõtte käest. 

 Eraisiku käest kaupa ostes jääd ilma oma 

tarbijaõigustest: näiteks ei saa kaupa tagastada 

ega vahetada, puudub pretensioonide esitamise 

õigus tootele 2 aasta jooksul. Lisaks ei saa 

probleemide korral aidata Tarbijakaitseamet jne. 



Soovitused enne ostu sooritamist! 

 

 Vajadusel guugelda ehk tee e-poele  

taustakontroll. 

 Uuri sõprade soovitusi ja kogemusi e-poe 

kohta. 

Vaata lisaks! 

• Must nimekiri TKA lehel - e-poed, kes ei täida 

seadusest tulenevaid nõudeid. 

• E-kaubanduse Liidu kodulehel – e-poed, 

kvaliteedimärk „Turvaline Ostukoht“. 

 

 



Pane tähele, et igas e-poes peab olema 

järgmine oluline info: 

 Kaupleja ärinimi, asukoha aadress, kontaktid (sh 

e-post aadress) 

 Kauba või teenuse koguhind, eseme 

põhiomadused 

 Ostuprotsessi juhend 

 Kauba tagastamise ja garantii tingimused 

 Kui kaua võtab aega kauba tarne ja tagastamise 

tingimused 

 Kes vastutab kauba tagastamise eest (kulud) jne.  



Lepingust taganemise õigus (1) 

 Tarbija võib sidevahendi abil sõlmitud lepingust 

taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. 

Tähtaeg algab asja üleandmisest tarbijale 

   (taganemisavaldus kauplejale). 

 Kui tarbija lepingust taganeb, tuleb talle tagastada 

tema poolt tasutu (koos postikuluga) viivitamata, kuid 

mitte hiljem kui 14 päeva jooksul lepingust 

taganemise teate jõudmisest kauplejani.  

 



Lepingust taganemise õigus (2) 

 Kauba peab tarbija müüjale tagastama 14 päeva 

jooksul taganemisavalduse tegemisest. 

 Tagastamise kulud kannab tarbija, kui sellest on 

teda eelnevalt informeeritud. 

 Defektiga toote puhul igal juhul kaupleja!  

 NB! Kui ettevõtja ei teavita tarbijat 14-päevasest 

taganemisõigusest, on tarbijal õigus taganeda 

lepingust 12 kuu jooksul. 

 

 







Ostud välismaalt 

 Enne ostu veendu müüja usaldusväärsuses 

(eraisik või ettevõte) 

 EL ühtne direktiiv e-kauplejatele! 

 Makse tegemisel eelista krediitkaarti või 

deposiidi võimalust ((PayPal) 

 Kolmandatest riikides tellides tollimaks! 

 

 



Pretensiooni esitamine (1) 

(kehtib nii e-poest kui ka tavapoest ostes) 

Pretensiooni esitamise õigus ostetud toodetele: 

 on igal juhul 2 aastat, esimese 6 kuu jooksul müüja vastutab 

müüdud kauba eest; 

 see kehtib kogu asjale (k.a. kasutatud kaubale); 

 ostja peab puudusest teavitama 2 kuu jooksul; 

 aeg ei peatu ega pikene remondi tõttu; 

 olulise lepingurikkumise tõttu saab lepingust taganeda. 

 

 



Garantii  

(kehtib nii e-poest kui ka tavapoest ostes) 

Garantii: 

 vabatahtlik; 

 pikkus oleneb garantii andjast 

 kehtivust saab piirata; 

 puudusest teavitamise aega üldjuhul sätestatud 
ei ole; 

 peatub remondi ajaks ja pikeneb (kui seda ei ole 
garantiitingimustes välistatud);  

 saab kasutada garantiitingimustes ettenähtud 
õiguskaitsevahendit. 

 



TASUB TEADA! 

Probleemide korral suhtle esmalt teenuse/toote 

pakkujaga. 

 

Lisainfot leiab: 

www.tarbijakaitseamet.ee  

www.tarbijakaitse.ee (erinevad seadused) 

www.tartutarbija.ee 
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