Lisa nr 1
AS-i Bit ja _______________________ vahel _____._________ 2011. a
sõlmitud Õppematerjalide müügilepingule nr __________________
Tellija ja Kirjastaja on omavahel kokku leppinud Õppematerjalide müügilepingu
(edaspidi Leping) täiendamises, lisades Lepingule käesoleva Lisa nr. 1 (edaspidi
Lisa) alljärgnevas sõnastuses:
ELEKTROONILISE TELLIMISKIRJA ESITAMINE
1. Tellijal on õigus esitada õppematerjalide tellimiskiri kasutades Kirjastuse
e-teenust, kusjuures Tellija aktsepteerib, et e-teenuse kasutamise puhul
asendavad tema allkirja vastavad kliendikood ja kontrollkood (edaspidi
Turvaelemendid).
2. Kirjastaja annab käesoleva Lisa allakirjutamisel Tellija ametlikule esindajale
personaalsed Turvaelemendid. Tellija esindajaks on õppekirjanduse tellimisel ja
vastuvõtmisel /kirjutada isiku nimi ja kontaktid/:
____________________, e-mail _________________________, telefon ___________

___________________, e-mail______________________,telefon ___________
3. E-teenuse kasutamiseks tuleb Tellijal pöörduda Kirjastaja Interneti aadressile
(www.avita.ee) ning alla laadida elektrooniline tellimisleht („Kirjastus Avita
tellimisleht”).
4. Tellija täidab tellimislehel väljad „Kliendikood” ja „Kontrollkood”, sisestades
vastavalt oma turvaelemendid.
5. Tellija täidab tellimislehel tellitavate õppematerjalide väljad „Kogus”, sisestades
numbritega tellitavate eksemplaride koguse.
6. Pärast tellitavate õppematerjalide koguste sisestamist tuleb klõpsata väljal
„Saada tellimus”, misjärel avaneb Tellija elektronposti programm ning saata
tellimuskiri Kirjastajale.
7. Kui Tellijal puudub süsteemipõhine elektronposti programm ja ta kasutab
elektronposti saatmiseks internetiportaali (mail.ee, hot.ee jne), tuleb
elektrooniline tellimisleht salvestada ning saata failina Kirjastaja elektronposti
aadressile tellimused@avita.ee .
8. Kirjastajal on õigus saabunud tellimuskiri enne selle täitmist turvalisuse huvides
üle kontrollida. Kirjastaja teeb lisakontrolli telefoni teel.
9. Tellija aktsepteerib Kirjastaja nõuet vajadusel esitada tellimiskiri täiendavalt
paberkandjal.
TURVAELEMENTIDE SALADUSES HOIDMINE
10. Kui Turvaelemendid on saanud või võivad olla saanud teatavaks kolmandale
isikule, on Tellija kohustatud sellest koheselt Kirjastajat informeerima
sidevahendite (telefon, faks) ja/või elektronposti teel (kohane teavitamine).
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11. Kui Kirjastaja saab punkti 10. kohase teate, võtab Kirjastaja tarvitusele kõik
mõistlikud ja Kirjastajale kättesaadavad abinõud, et tõkestada e-teenuse
kasutamine.
12. Tellija vastutab oma Turvaelementidega sooritatud e-teenuse mistahes toimingu
eest, kuni Kirjastuse kohasele teavitamisele järgneva kahe tunni möödumiseni.
13. Kirjastajal on õigus ja kohustus mitte arvestada Tellija poolt saadetud
tellimiskirja, kui Tellija Turvaelementide kombinatsioon ei vasta Kirjastaja poolt
Tellijale antud kombinatsioonile.
POOLTE VASTUTUS
14. Kirjastaja ei vastuta e-teenuse häiretest või mittetöötamisest tulenevate otseste
või kaudsete kahjude või muude tagajärgede eest, kui need on tingitud
Kirjastajast mitteolenevatest põhjustest, nagu Kirjastaja tegevust oluliselt
segavad elektrikatkestused, häired sideliinides, loodusõnnetused jne.
15. Kui Tellija Turvaelemente kasutab Tellija asemel kolmas isik, siis Kirjastaja
käsitleb tema poolt antud korraldusi Tellija korraldustena ning Kirjastaja
võimalike tagajärgede eest ei vastuta (arvestades punktis 12 sätestatut.).
16. E-teenuse süsteemi mistahes mittesihipärase kasutamisel, sealhulgas süsteemi
tahtlikul ülekoormamisel või mistahes muul moel rikkumisel vastutab Tellija
Kirjastajale tekkinud kahju eest.
Käesolev lisa jõustub selle allakirjutamise hetkel ning kehtib kuni Lepingu
kehtivusaja lõpuni.
Käesolev lisa on alla kirjutatud kahes juriidiliselt võrdses eksemplaris, üks
kummalegi poolele.
Poolte rekvisiidid ja allkirjad
_________________________
_________________________

AS BIT
reg. kood 10361271
Pikk 68 10133 Tallinn
tel. 6275 401 faks 6411 340

Tel.
Faks
………………………………………

___________________/allkiri/
………………………..
direktor

___________________
Anneli Veskimäe
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