Puhastusteenuse osutamise leping

Lavida Clean OÜ reg.Nr.16468389, edaspidi Töö teostaja, esindaja juhatuse liige
Adriana Konsing
ja ______________________ (aadress) ___________________________________
(Tel.)__________________ edaspidi “Klient”, teiselt poolt, sõlmisid käesoleva
lepingu järgmiselt.
Poolte õigused ja kohustused.
1. Klient tagab Töö teostajal puhastamiseks juurdepääsu ruumidele või edastab
võtmed Töö teostajale. Võtmete kaotuse korral kohustub Töö teostaja tagastama
uue lukuga seotud kulutused.
2. Töö teostaja osutab Kliendi juhtimisel koristusteenuseid ja Klient maksab nende
teenuste eest. Puhastusvahendid on töö teostaja poolt (v.a Rasvapesu teenuse
puhul).
3. Kliendil on koristustöödel õigus olla objektil või olla objektilt ära tööde tegemise
ajal.
4. Töö Teostaja jätab endale õiguse saata objektile koos kogenud koristajaga õpilast,
kes koolitab õpilast objektil ning kontrollib/jälgib teda.
5. Töö teostaja kohustub osutama teenuseid isiklikult. Kui isiklikult ei ole võimalik
teenuseid osutada, on Töövõtjal õigus selleks Kliendi nõusolekul kaasata kolmas
isik, jäädes vastutavaks kliendi ees kolmanda isiku tegevuse eest.
6. Kliendil ei ole õigust nimeliselt puhastusteenindajat valida.
7. Klient räägib läbi oma erisoovid või nüansid läbi töö teostajaga esmasel
kohtumisel või enne koristust vähemalt 1 päev.
8. Klient valib veebilehel (lavidaclean.ee) puhastamise liigi iseseisvalt ja tutvub sellist
tüüpi puhastusteenustega. Töö teostaja osutab ainult teenuseid, mis on seotud
kliendi valitud puhastusviisiga. Töö teostaja võib Kliendi soovil pakkuda lisateenuseid
lisatasu eest vastavalt hinnakirjale.
9. Tellimuse tühistamine on tasuta kuni 2 tundi enne töö algust. Vähema kui 2 tundi
enne töö algust graafiku järgsel ajal peab tasuma väljakutse tasu selle korra eest
50% Teenuse maksumusest.

10. Klient ei tohiks puhastuseks mõeldud ruumidesse jätta äärmiselt väärtuslikke
esemeid, vaid need tuleb eemaldada seifi jne. Juhul, kui Klient mingil põhjusel seda
ei tee (vaasid, ehted ja muud väärisesemed), teeb nendest objektidest pildid töö
teostaja. Puhastuse lõpus võtab Töö teostaja vahejuhtumite vältimiseks pildi nendest
esemetest.
11. Kliendil on õigus 8 H peale koristust esitada fotode alusel pretensioon, millele
reageerime vastavalt kokkuleppele. Hilisemaid ning ilma fotodeta pretensioone EI
arvestata. Kaebuse saab esitada Info@lavidaclean.ee.
11.1 Kliendil on õigus pikaajaline leping lõpetada, teatades sellest Töö teostajat
Vähemalt 7 päeva enne järgnevat koristamist vastavalt ajakavale.
12. Aknaid ei pesta, kui väljas olev temperatuur on alla 5 soojakraadi ja/või vihma
sajab. Aknaid, mille puhastamine võib olla eluohtlik, või ei ole ulatus kõrgusel (1.8m)
(katuseaknad, ülisuured aknad, disainaknad/klaasid). nende puhul on võimalik tellida
eriteenus. Tolmukoristus toimub kuni käeulatus kõrguseni (1.8m).
4. Kui juriidilise või eraisikuga on sõlmitud pikaajaline leping, siis arve tasutakse iga
2 nädala tagant. Era- ja juriidiliste klientide poolt ühekordse tellimusega tehtud
teenuste eest tasutakse 3 tööpäeva jooksul peale arve esitamist. Arvete mitte
tasumisel jätab Lavida Clean endale õiguse pöörduda inkassaatorite poole.
13. Lepinguosalise kohustuste rikkumise korral on teisel poolel õigus see
ühepoolselt lõpetada.
14. Koristusteenuse tellimisega klient nõustub antud tingimustega ning jooksvad
kokkulepped/arusaamatused räägitakse läbi Töö teostajaga või kui ei ole
kokkuleppeid võimalik saavutada, siis on mõlematel osapooltel õigus pöörduda Eesti
kohtusüsteemi poole.
Lavida Clean OÜ
Juriidiline aadress:
Väike-Paala tn 2, Tallinn, Harjumaa, 11415
Reg nr 16468389

Poolte allkirjad

Töö teostaja _________________

Klient _________________

