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Sellel lehel (ja siin viidatud dokumentides) on esitatud tingimused, mille alusel me pakume teile 
meie veebisaidil www.furla.com/ee (edaspidi „meie veebisait“) loetletud tooteid (edaspidi 
„tooted“). Palun lugege need tingimused (edaspidi „üldised müügitingimused“) hoolikalt läbi 
enne, kui meie veebisaidilt tooteid tellite. Te peaksite võtma arvesse, et kui te tellite mõne meie 
toote, nõustute neid üldisi müügitingimusi järgima.  

Soovitame teil käesolevad üldised müügitingimused välja printida, et teil oleks mugav neid vajaduse 
korral üle lugeda. 

Klõpsake ostuvormi tingimuste lõpus nuppu „Nõustun“, kui olete nende tingimustega nõus. Palun 
võtke arvesse, et kui te keeldute nõustumast nende üldiste müügitingimustega, ei saa te meie 
veebisaidilt tooteid tellida. Kui te nõustute alljärgnevalt esitatud üldiste müügitingimustega, 
viidatakse teile edaspidi ka kui „kliendile“. 

ÜLDISED MÜÜGITINGIMUSED 
 

1. TEAVE MEIE KOHTA 

1.1 www.furla.com/ee on veebisait, mida haldab FURLA S.p.A., mille registrijärgne asukoht 
on Via Bellaria 3/5, San Lazzaro di Savena (Bologna) 40068, Itaalia, 
käibemaksukohustuslase number 00610091209, äriühingu registreerimise ja 
maksukohustuslase number 03292800376, REA BO-278122, täielikult tasutud 
aktsiakapitaliga 8 791 655,00 eurot (edaspidi „meie“ või „Furla“).  

2. TEENUSE KÄTTESAADAVUS 

2.1 Need üldised müügitingimused kehtivad meie toodete müümisel veebisaidi 
www.furla.com/ee kaudu. 

3. TEIE STAATUS 

3.1 Meie veebisaidi kaudu tellimust esitades kinnitate, et 

(a) teil on siduvate lepingute sõlmimiseks vajalik õigusvõime,  

(b) te olete vähemalt 18-aastane, 

(c) te ostate tooteid isiklikuks, mittekaubanduslikuks otstarbeks ning 

(d) te ostate tooteid tarnimiseks Euroopa Liitu. 

3.2 Kõiki teie kohta kogutud isikuandmeid kasutatakse üksnes kooskõlas meie poolt 
kehtestatud isikuandmete töötlemise reeglitega a href="https://www.furla.com/privacy-
gdpr" 

4. LEPINGU SÕLMIMINE 

4.1 Meie veebisaidil on esitatud iga toote hind ja põhiomadused (koos vastavate 
tootekoodidega). Meie veebisaidil esitatud teave ei kujuta endast Furla pakkumist.  
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4.2 Enne meie veebisaidi kaudu tellimuse esitamist lugege lisaks käesolevatele üldistele 
müügitingimustele hoolikalt läbi kõik ostutoimingu käigus esitatavad juhised (sealhulgas 
taganemisõiguse tingimuste, kättetoimetamise tasu ja isikuandmete kaitse kohta).  

4.3 Ostutellimuse vormistamiseks peate registreeruma meie veebisaidil külalise või 
tavakasutajana. 

4.4 Toote ostmiseks peab klient i) lisama valitud toote „ostukorvi“, klõpsates vastaval nupul, 
ii) täitma tellimuse vormi, iii) valima makseviisi, iv) nõustuma üldiste müügitingimustega 
ja v) saatma tellimuse vormi meie veebisaidi kaudu Furlale. Kui ülalkirjeldatud ostutoiming 
on lõpule viidud, saab klient toodete ostmist tõendava e-kirja tehingu kohta (edaspidi 
„tellimuse kinnitus“). Toodete tagastamise korral vastavalt punktidele 9, 10 ja 11 peab 
klient esitama Furlale tellimuse kinnituse numbri ja toodete ostmiseks kasutatud e-posti 
aadressi, mis nähtub samast tellimuse kinnitusest, vastavalt ülalnimetatud punktides 
kirjeldatud protseduuridele.  

4.5 Tellimuse saatmine kujutab endast valitud toote ostmise pakkumist, mida reguleerivad 
käesolevad üldised müügitingimused ja mis on kliendile siduv (ilma et see piiraks punkti 9 
kohast taganemisõigust). Tellimuse esitamine kliendi poolt tähendab tema kohustust tasuda 
tellitud toote (toodete) hind.  

4.6 Enne tellimuse saatmist saab klient kinnitada ja parandada tellimuses esitatud andmeid, 
järgides meie veebisaidil esitatud juhiseid (näiteks saab muuta ostetavate toodete kogust, 
eemaldades „ostukorvist“ või lisades sinna ühe või mitu toodet).  

4.7 Ilma et see piiraks andmete kasutamist isikuandmete töötlemise reeglites kirjeldatud viisil, 
säilitab Furla tellimust ja sellega seotud kliendi andmeid kohaldatavate õigusaktidega 
nõutava aja jooksul. Lisaks arhiveerib Furla klientidega sõlmitud lepingud kohaldatavate 
õigusaktidega nõutavaks säilitamisperioodiks.  

4.8 Klient tunnistab ja nõustub, et Furla võib kliendiga sõlmitud lepingu üles öelda järgmistel 
juhtudel, mida loetakse ülesütlemiseks mõjuval põhjusel: 

i. tooted pole saadaval (ilma et see piiraks punktide 4.11, 5.2 ja 5.3 sätete 
kohaldamist);  

ii. teatatud või kahtlustatav pettus või ebaseaduslik tegevus, sealhulgas kahtlus, et oste 
tehakse kaubanduslikel eesmärkidel;  

iii. klient pole täitnud oma kohustusi, mis tulenevad Furlaga sõlmitud eelnevast 
lepingust.  

4.9 Leping kehtib ainult nende toodete suhtes, mille teelesaatmist või tarnimist me oleme 
kinnitatud tellimuse kinnituses.  

4.10 Ilma et see piiraks punktis 4.8 sätestatut, loetakse Furla ja kliendi vaheline leping sõlmituks 
alates hetkest, mil klient saab tellimuse kinnituse näol Furla nõustumise meie veebisaidi 
kaudu saadetud tellimusega.  
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4.11 Olenemata tellimuse kinnitusest saadetakse kliendile juhul, kui tellitud toode või mitu 
tellitud toodet ei ole saadaval, e-kiri, milles klienti teavitatakse asjaolust, et tooted ei ole 
saadaval. Sel juhul tellimus tühistatakse või võetakse vastu osaliselt, ainult saadaolevate 
toodete osas. Tellimuse osalise vastuvõtmise korral peab klient maksma (või 
krediitkaardiga maksmise korral temalt võetakse raha) ainult saadaolevate toodete eest.  

4.12 Kooskõlas võlaõigusseaduse paragrahvide 54 ja 55 sätetega sisaldab tellimuse kinnitus 
teavet järgmise kohta: kokkuvõte ostetavate toodete põhiomadustest, hind ja makseviis, 
maksmise, kättetoimetamise ja tellimuse täitmise kord, toodete kättetoimetamise aeg, 
taganemisõiguse kasutamise tingimused ja meetodid (sealhulgas viide taganemisavalduse 
tüüpvormile, teave taganemisõiguse välistamise kohta kliendi vajadustele kohandatud 
toodete korral), toodete tagastamisega seotud kulud, mis jäävad kliendi kanda, 
kättetoimetamise tasu, aadress, kuhu võib saata kaebusi, tarbija võimalused pöörduda 
kohtuvälise kaebusi ja vaidlusi lahendava organi poole ning pöördumise tingimused, 
tugiteenused ja kehtivad kaubandustingimused; tellimuse kinnitusele lisatakse käesolevate 
üldiste müügitingimuste koopia. 

5. SAADAVUS JA TOOTETEAVE 

5.1 Teave toodete kohta (sh vastavad tootekoodid) ja nende hindade kohta on esitatud meie 
veebisaidil.  

5.2 Meie veebisaidil pakutavad tooted on valik kaupu, mis on tavaliselt saadaval kauplustes; 
Furla ei anna siiski kliendile mingit garantiid veebisaidil pakutavate toodete saadavuse 
kohta kauplustes. Lisaks ei taga me, et kõik meie veebisaidil esitatud tooted on laos olemas. 
Meie veebisaidil kuvatavad toodete pildid ei pruugi vastata nende toodete tegelikule 
väljanägemisele; seetõttu peab klient tuginema üksnes toodete ja nende omaduste 
kirjeldusele, mis on esitatud meie veebisaidil. 

5.3 Furla jätab endale õiguse igal ajal piirata veebisaidil pakutavate toodete koguseid ja/või 
tüüpi. Kirjeldatud toodete stiili, mudeleid ja värve võidakse ilma ette teatamata muuta. 
Ostuprotsessi ajal saab klient automaatse teate, kui tellimust ei saa töödelda, kuna tellitud 
toode ei ole saadaval; Furla ei vastuta kliendi ees toote puudumise eest enne lepingu 
sõlmimist. 

5.4 Kliendi tellitavate toodete maksimaalne arv on viis laoühikut ja kakskümmend viis ühikut 
ostutellimuse kohta.  

5.5 Furla ei vastuta ühelgi juhul vigade eest, mille põhjuseks on asjaolu, et kliendi ühendus 
meie veebisaidiga katkes. Lisaks sellele ei võta Furla vastutust kliendi ees järgmistel 
asjaoludel, sõltumata kahju põhjusest, olemusest või tagajärgedest: 

(a) kahju, mis on tingitud meie veebisaidi toimimise katkemisest või 
peatumisest; 

(b) kahju, mis on tingitud sellest, et kolmas isik häkkis meie veebisaiti ja muutis 
seal esitatud teavet. 
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6. TRANSPORT JA KÄTTETOIMETAMINE 

6.1 Teie tellimus täidetakse tellimuse kinnituses märgitud kättetoimetamise kuupäevaks või 
kui kättetoimetamise kuupäeva ei ole märgitud, siis mõistliku aja jooksul pärast tellimuse 
kinnituse kuupäeva, välja arvatud juhul, kui ilmnevad erandlikud asjaolud. Me määrame 
kättetoimetamise kuupäeva kooskõlastatult meie ettevõtjatega, kes tegutsevad 
kättetoimetamise piirkonnas, ning see sõltub kättetoimetamise aadressist, toodete tüübist ja 
muudest asjakohastest teguritest. Tooted toimetatakse kliendi tellimuses märgitud 
aadressile. Furla ei tarni kaupu 

(a) postkasti,  

(b) majutusasutustesse, nagu hotell või võõrastemaja, ega üldkasutatavatesse 
hoonetesse, lennujaamadesse või sadamatesse, 

(c) üksustele ega üksikisikutele, kes pakuvad toodete välismaale saatmise 
teenuseid, 

(d) ühtegi kohta, kus Furla põhjendatud arvamuse kohaselt pole kliendi 
aadress teada, ega 

(e) mis tahes muusse riiki väljaspool Euroopa Liitu. 

6.2 Furla võib kliendi soovil vastavalt kohaldatavatele õigusaktidele saata tellitud toodete eest 
arve e-posti teel. Arve põhineb kliendi poolt tellimuse esitamise ajal esitatud teabel (nt 
kliendi maksukohustuslase number või käibemaksukohustuslase number). Pärast arve 
väljastamist ei saa arvet enam muuta.  

6.3 Kättetoimetamise kulud kannab klient ja need esitatakse tellimuse kinnituses eraldi.  

6.4 Ostetud tooted toimetab kätte Furla valitud kulleriteenuse osutaja (edaspidi „kuller“); 
ostetud tooted toimetatakse kätte tööpäevadel (s.t välja arvatud laupäevad, pühapäevad ja 
kohalikud või riigipühad) 5-6 tööpäeva jooksul pärast saatmiskinnituse väljastamist (välja 
arvatud juhul, kui ilmneb vääramatu jõud või ettenägematu asjaolu). Kättetoimetamise 
võimalused on esitatud järgmisel aadressil: https://www.furla.com/ee/en/shipping-eu/ 

6.5 Kui kuller toimetab tooted kohale, on klient (või tema nimetatud esindaja) kohustatud 
veenduma, et  

(a) saatelehel märgitud adressaat on õige ning 

(b) pakend ja selle sulgurid on terved, kahjustamata, kuivad ja muutmata. 

6.6 Võimalik pakendi ja/või toote (toodete) kahjustus või viga adressaadi andmetes või 
dokumentatsioonis tuleb kohe kirjalikult märkida kulleri saatelehele. Kui kulleri dokument 
on allkirjastatud ja klient ei ole vastuväiteid esitanud, ei või klient esitada kättetoimetatud 
paki väliste omaduste suhtes vastuväiteid, välja arvatud juhul, kui see on lubatud 
kohaldatavate õigusaktidega; see ei piira kliendi õigust esitada hiljem vastuväiteid seoses 
toote (toodete) muude omadustega vastavalt punkti 10 tingimustele.  
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7. SAATMISKINNITUS 

7.1 Kui tooted on välja saadetud, edastab Furla e-posti teel kliendile saatmiskinnituse.  

8. RISK JA OMANDIÕIGUS 

8.1 Toodete kadumise või kahjustumise risk läheb kliendile üle siis, kui tooted on füüsiliselt 
läinud kliendi (või kliendi nimetatud kolmanda isiku, välja arvatud vedaja) valdusse. 

8.2 Toote (toodete) omand ei lähe kliendile üle enne, kui meile on laekunud kõik toote (toodete) 
eest tasumisele kuuluvad summad, sealhulgas kättetoimetamise tasu. 

9. TARBIJA ÕIGUSED 

9.1 Lisaks punktis 10 antud õigusele ja vastavalt võlaõigusseaduses sätestatule on teil õigus 
taganeda täishinnaga toote ostmiseks sõlmitud lepingust kolmekümne kalendripäeva 
jooksul ja soodushinnaga toote ostmiseks sõlmitud lepingust neljateistkümne 
kalendripäeva jooksul („taganemisperiood“), mis algab vastavate toodete kättesaamisele 
järgnevast päevast. Sellisel juhul makstakse toote eest makstud hind teile täies ulatuses 
tagasi kooskõlas meie tagasimaksepoliitikaga (sätestatud allpool punktis 11). Lepingust 
taganemiseks peate meid sellest taganemisperioodi jooksul kirjalikult teavitama. Te võite 
lepingust taganeda, esitades taganemisavalduse täidetud tüüpvormi või muu ühemõttelise 
taganemisavalduse. 

9.2 Ilma et see piiraks punktis 10 antud õiguse kasutamist, ei kohaldata vastavalt 
võlaõigusseaduse paragrahvile 53 punktis 9.1 sätestatud taganemisõigust kliendi 
vajadustele kohandatud toodete tellimuste puhul, näiteks juhul, kui tootele on graveeritud 
kliendi initsiaalid.  

10. MITTEVASTAVUS  

10.1 Furla müüdud tootel tootmisvigade esinemise või muu väidetava mittevastavuse korral 
peate pöörduma veebitoe poole järgmiselt: https://www.furla.com/contact-us 

10.2 Toodete müümisel kehtivad järgmised võlaõigusseadusega kehtestatud õigused. Teil on 
õigus lasta toode tasuta parandada (või asendada) seaduses sätestatud piires või juhul, kui 
mõnda neist õiguskaitsevahenditest ei saa kasutada, õigus nõuda toote hinna vastavat 
vähendamist või õigus leping üles öelda. Te kaotate need õigused, kui te ei teata Furlale 
mittevastavusest 2 (kahe) kuu jooksul arvates kuupäevast, mil te mittevastavuse avastasite. 
Igal juhul aeguvad nõuded toodete mittevastavuse kohta, mida Furla ei ole pahatahtlikult 
varjanud, automaatselt 26 (kakskümmend kuus) kuud pärast toodete kliendile 
kättetoimetamist. Käesoleva punkti alusel parandatava või asendatava toote tagastamisega 
seotud saatmiskulud, samuti parandatud või asendatud toote teile kättetoimetamisega 
seotud kulud kannab Furla.  
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11. MEIE TAGASIMAKSEPOLIITIKA 

11.1 Kui soovite toote meile tagastada, võtke meiega ühendust, kasutades järgmisel aadressil 
olevat vormi: http://ecommercereturns.furla.com/#!/returns/ 

11.2 Kui te taganete meievahelisest lepingust punkti 9 alusel ja tagastate meile toote vastavalt 
punktile 11.1, teeme teile tagasimakse esimesel võimalusel, ent igal juhul 14 päeva jooksul 
alates päevast, mil te teatasite meile lepingust taganemisest. Sel juhul maksame teile toote 
hinna täies ulatuses tagasi, sealhulgas toote kättetoimetamise kulud, kuid välja arvatud 
kulud, mis teil tekkisid seoses toote tagastamisega. Te olete kohustatud toote Furlale 
tagastama viivitamata, kuid igal juhul hiljemalt 14 päeva jooksul alates päevast, mil te 
teatasite meile lepingust taganemisest. Furla võib keelduda tagasimakse tegemisest enne, 
kui olete toote Furlale tagasi saatnud või esitanud tõendid toote Furlale tagasisaatmise 
kohta.  

11.3 Punktis 11.2 sätestatud tagasimaksepoliitikat ei kohaldata punktis 9.2 nimetatud toodete 
suhtes. 

11.4 Kui te tagastate toote punkti 11.1 kohaselt, väites vastavalt punktile 10, et toode on 
defektne, uurime tagastatud toodet ja teatame teile tagasimaksest e-posti teel mõistliku aja 
jooksul (15 päeva jooksul, välja arvatud juhul, kui vajalik on pikem tähtaeg, millest me 
teatame teile eraldi). Üldjuhul teeme tasumisele kuuluva tagasimakse esimesel võimalusel, 
ent igal juhul 15 päeva jooksul alates päevast, mil me kinnitasime teile e-kirjaga, et teil on 
õigus saada defektse toote eest raha tagasi. Teie poolt defekti tõttu tagastatud toote eest 
tehakse tagasimakse täies ulatuses, sealhulgas toote teile kättetoimetamise kulud ja kulud, 
mis teil tekkisid seoses toote tagastamisega. Toote teile kättetoimetamise kulud hüvitatakse 
teile ainult juhul, kui toode ei olnud osa tellimusest, mille alusel osteti mitu toodet. 

11.5 Palun võtke arvesse, et nii punktis 11.2 kui ka punktis 11.4 kirjeldatud juhul peate meile 
viivitamata tagastama ka kõik asjaomase tootega seotud tooted samas seisukorras, milles te 
need saite. Teil on juriidiline kohustus kanda toodete eest mõistlikul määral hoolt ajal, mil 
need on teie valduses. Kui te taganete meievahelisest lepingust vastavalt punktile 9 ja 
tagastate meile toote vastavalt punktile 11.1, olete tagastatud toote võimaliku kahjustumise 
korral vastutav toote vähenenud väärtuse eest, kui te olete kasutanud toodet muul viisil kui 
see, mis on vajalik toote olemuse, omaduste ja toimimise kindlakstegemiseks. Nii 
punktis 11.2 kui ka punktis 11.4 kirjeldatud juhul võib meil olla teie vastu hüvitise 
saamiseks hagi esitamise õigus, kui 

 

(a) toode on algselt ostetud poest, 

(b) tootel puuduvad sellele lisatud sildid, 

(c) osa tootest või tarvikutest puudub, 

(d) pakend puudub või 

(e) te ei tagasta tootele lisatud saatelehte. 
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11.6 Üldjuhul maksame teilt saadud raha teile tagasi samale krediitkaardile, mida te kasutasite 
toote ostmiseks. Kui makse tehti Paypali konto kaudu, teeb Furla tagasimakse otse samale 
kliendi Paypali kontole. Kui raha ei ole võimalik tagasi maksta vastavalt eeltoodule, teeb 
Furla tagasimakse pangaülekandega.  

12. HIND JA TASUMINE 

12.1 Toodete hinnad on need, mis on esitatud meie veebisaidil, välja arvatud ilmsete vigade 
korral. Meie veebisaiti hallatakse heauskse kavatsusega esitada toodete kohta alati õiget 
teavet.  

12.2 Toodete hinnad on veebisaidil näidatud eurodes või kliendi elukohariigi vääringus ning 
sisaldavad kõiki kohaldatavaid makse ja tasusid. Kättetoimetamise kulud lisatakse toodete 
hinnale ja need esitatakse ostukorvis eraldi. 

12.3 Hinnad võivad aeg-ajalt muutuda, kuid muudatused ei mõjuta tellimusi, mille kohta me 
oleme teile juba tellimuse kinnituse saatnud. 

12.4 Meie veebisaidil pakutakse väga palju erinevaid tooteid ning alati on võimalik, et vaatamata 
meie jõupingutustele on mõne veebisaidil pakutava toote kohta esitatud hind vale. 
Tavaliselt kontrollime hindu väljasaatmise protsessi käigus ja kui toote õige hind on meie 
veebisaidil märgitud hinnast madalam, kohaldame toote väljasaatmisel madalamat hinda. 
Kui toote õige hind on meie veebisaidil märgitud hinnast kõrgem, võtame üldjuhul omal 
valikul kas enne toote väljasaatmist teiega ühendust, et saada teie käest juhiseid, kuidas 
toimida, või lükkame teie tellimuse tagasi ja anname teile sellest teada.  

12.5 Me ei ole kohustatud tarnima teile toodet vale (madalama) hinnaga isegi pärast tellimuse 
kinnituse saatmist, kui viga hinnas on ilmselge ja mõistlikkuse põhimõttest lähtuvalt võib 
eeldada, et te saite aru, et tegu on veaga. 

12.6 Klient maksab tellimuses märgitud toodete hinna ja kättetoimetamise tasu krediitkaardi, 
PayPali või pangaülekandega või mõne muu saadaoleva maksevahendi abil (vt lähemalt 
siin [https://www.furla.com/ee/en/payment/]). Krediitkaarditehingute korral järgitakse 
võimalikke kliendi ja krediitkaardiettevõtte vahel sõlmitud eraldi lepingu tingimusi. 

12.7 Furla aktsepteerib makseid, mis on tehtud järgmiste krediitkaartidega: Visa, MasterCard, 
American Express, Paypal, Maestro, Diners, Discover, Sofort, Bancontact, Cartes 
Bancaires, Ideal või muu aktsepteeritav krediitkaart (vt lähemalt siin 
[https://www.furla.com/ee/en/payment/]). 

12.8 Tehingusumma debiteeritakse kliendi krediitkaardilt alles pärast seda, kui  

(a) on kontrollitud krediitkaardi andmeid,  

(b) kliendi kasutatava kaardi väljastajalt on saadud kaardi debiteerimise luba ja  

(c) Furla on kinnitanud toote saadavust.  
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12.9 Kliendi ja krediitkaardiettevõtte, laenuandja vms vahel tekkinud vaidluse korral seoses 
tasude või muude kohustustega, mis on seotud kliendi poolt meie veebisaidile tehtavate 
maksetega, peavad klient ja asjaomane kolmas isik probleemi omavahel lahendama. 

12.10 Tellimuse edastamise hetkel ühtki summat ei debiteerita, välja arvatud võimalik ajutine 
tasu, mis on vajalik krediitkaardi kehtivuse kontrollimiseks. Tellimuse täitmisel nimetatud 
ajutine tasu tühistatakse ja asendatakse kliendi poolt tasumisele kuuluva summaga. See 
ajutine tasu tühistatakse kindlasti ka juhul, kui tellimus tühistatakse.  

12.11 Juhul, kui mis tahes põhjusel ei ole võimalik kliendi võlgnetavat summat õigeaegselt 
debiteerida, siis ei loeta lepingut sõlmituks ja tellimus tühistatakse. 

13. KIRJALIK TEAVITAMINE 

13.1 Kohaldatavate õigusaktide kohaselt peab osa teavet, mida me teile anname, olema kirjalik. 
Meie veebisaidi kasutamisel nõustute, et meiega suhtlemine toimub peamiselt 
elektrooniliselt. Me võtame teiega ühendust e-posti teel või anname teile teavet oma 
veebisaidile teadete postitamise kaudu. Lepinguga seoses nõustute sellise elektroonilise 
teavitamisega ning tunnistate, et kõik lepingud, teated ja muu teave, mida me teile 
elektrooniliselt edastame, vastavad kõikidele õigusaktidest tulenevatele nõuetele, mille 
kohaselt selline teavitamine peab olema kirjalik. See tingimus ei mõjuta teie seadusest 
tulenevaid õigusi. 

14. TEATED 

14.1 Kõik teated, mida te soovite meile edastada, tuleb saata 
aadressil  https://www.furla.com/contact-us 

14.2 Meie võime teile teateid saata teie poolt tellimuses märgitud e-posti aadressil või 
tavapostiaadressil või punktis 13 kirjeldatud viisil. Furla vastab teile nii kiiresti kui 
võimalik, tehes selleks oma parimaid ja mõistlikke jõupingutusi. Kui on vaja tõendada, et 
teade on kätte toimetatud, piisab kirja puhul tõendamisest, et kirjale märgitud saaja andmed 
olid õiged ja kirjale oli lisatud nõuetekohane postmark ning kiri oli nõuetekohaselt posti 
pandud, ning e-kirja puhul tõendamisest, et kõnealune e-kiri saadeti kirja saaja vastavale e-
posti aadressile.  

15. ÕIGUSTE JA KOHUSTUSTE ÜLEANDMINE 

15.1 Meievaheline leping on siduv nii teile kui ka meile ning meie üld- ja eriõigusjärglastele.  

15.2 Ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta ei või te lepingut ega teile sellest tulenevaid õigusi 
või kohustusi edasi anda, loovutada, käsundi korras ega muul viisil üle anda.  

15.3 Meil on lepingu kehtivuse ajal õigus lepingut ning meile lepingust tulenevaid õigusi või 
kohustusi edasi anda, loovutada, käsundi või alltöövõtu korras üle anda või neid muul viisil 
käsutada. 
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16. VÄÄRAMATU JÕUD 

16.1 Me ei vastuta ühegi meile lepingust tuleneva kohustuse täitmata jätmise ega hilinenud 
täitmise eest, kui täitmatajätmise või hilinemise põhjuseks on sündmused, mis mõistlikkuse 
põhimõttest lähtuvalt meist ei sõltu („vääramatu jõud“).  

16.2 Vääramatu jõud hõlmab mis tahes tegu, sündmust, sündmuse ärajäämist, tegematajätmist 
või õnnetust, mis mõistlikkuse põhimõttest lähtuvalt meist ei sõltu, sealhulgas eriti (kuid 
mitte ainult) järgmist: 

(a) streik, töösulg või muu kollektiivne aktsioon; 

(b) rahvarahutus, mäss, sissetung, terrorirünnak või terrorioht, sõda (olenemata 
sellest, kas see on välja kuulutatud või mitte), sõjaoht või sõjaks valmistumine; 

(c) tulekahju, plahvatus, torm, üleujutus, maavärin, maapinna vajumine, epideemia, 
muu loodusõnnetus; 

(d) raudtee, meretranspordi, õhusõidukite, mootorsõidukite või muude ühis- või 
erasõidukite kasutamise võimatus; 

(e) avalike või eraomandis olevate sidevõrkude kasutamise võimatus; 

(f) mis tahes valitsuse akt, korraldus, seadus, määrus või piirangud. 

16.3 Meiepoolne lepingu täitmine loetakse peatuvat vääramatu jõu ilmingu kestuse ajaks ja meie 
kohustuste täitmise tähtaega pikendatakse selle aja võrra. Me teeme kõik mõistlikult meist 
oleneva, et vääramatu jõu ilming lõpetada või leida lahendus omapoolsete lepinguliste 
kohustuste täitmiseks vaatamata vääramatule jõule. 

17. TÄITMISE NÕUDMISEST LOOBUMINE 

17.1 Kui me mis tahes ajal lepingu kehtivuse vältel ei nõua, et te täidaksite mõnda oma lepingust 
tulenevat kohustust või mõnda üldist müügitingimust, või kui me ei kasuta mõnda meile 
lepingu alusel kuuluvat õigust või õiguskaitsevahendit, ei tähenda see sellisest õigusest või 
õiguskaitsevahendist loobumist ega vabasta teid vastava kohustuse täitmisest. 

17.2 Kui me loobume mis tahes kohustuse täitmise nõudmisest, ei tähenda see teiste kohustuste 
täitmise nõudmisest loobumist. 

17.3 Me ei vabasta teid kohustusest järgida käesolevaid üldisi müügitingimusi, välja arvatud 
juhul, kui teile on sellest sõnaselgelt kirjalikult teatatud kooskõlas punktidega 13 ja 14. 

18. OSALINE KEHTETUS 

Kui ükskõik milline pädev asutus otsustab, et mõni üldine müügitingimus või lepingu säte 
on mis tahes ulatuses kehtetu, ebaseaduslik või täitmisele mittepööratav, siis eraldatakse 
selline tingimus või säte ülejäänud tingimustest ja sätetest, mis jäävad kehtima seadusega 
lubatud maksimaalses ulatuses. 
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19. TERVIKLIK KOKKULEPE 

19.1 Käesolevad üldised müügitingimused ja kõik nendes sõnaselgelt nimetatud dokumendid 
moodustavad tervikliku kokkuleppe seoses iga meievahelise lepingu esemega ning 
asendavad kõik meievahelised varasemad suulised ja kirjalikud kokkulepped ja arusaamad. 

19.2 Kumbki kokkuleppeosaline tunnistab, et lepingu sõlmimisel ei ole ta tuginenud ühelegi 
teise kokkuleppeosalise muule avaldusele, kinnitusele ega lubadusele ega kaudselt 
järeldanud midagi, mida on enne lepingu sõlmimist meievaheliste läbirääkimiste käigus 
öeldud või kirja pandud, välja arvatud see, mis on sõnaselgelt sätestatud käesolevates 
üldistes müügitingimustes. 

19.3 Kummalgi meist ei ole õiguskaitsevahendeid teise kokkuleppeosalise poolt enne lepingu 
sõlmimise kuupäeva suuliselt või kirjalikult tehtud ebatõeste avalduste suhtes (välja 
arvatud juhul, kui ebatõene avaldus tehti pettuse eesmärgil); õiguskaitsevahendeid saab 
kasutada ainult lepingu rikkumise korral, nagu on sätestatud käesolevates üldistes 
müügitingimustes. 

20. MEIE ÕIGUS ÜLDISI MÜÜGITINGIMUSI MUUTA 

20.1 Meil on õigus käesolevaid üldisi müügitingimusi aeg-ajalt läbi vaadata ja muuta, et 
kajastada muutusi meie äritegevust mõjutavates turutingimustes, tehnoloogias, 
makseviisides, asjakohastes seadustes ja regulatiivsetes nõuetes ning meie süsteemi 
funktsioonides.  

20.2 Te olete kohustatud järgima meie tegevuspoliitikaid ja üldisi müügitingimusi, mis kehtivad 
ajal, mil te meilt tooteid tellite, välja arvatud juhul, kui tegevuspoliitika või üldiste 
müügitingimuste muudatus on tingitud seaduse või riigiasutuse nõudest (millisel juhul 
rakendub muudatus teie poolt varem esitatud tellimustele) või kui me teatame teile 
tegevuspoliitika või üldiste müügitingimuste muudatusest enne saatmiskinnituse 
väljastamist (sel juhul on meil õigus eeldada, et te nõustute üldiste müügitingimuste 
muudatusega, kui te ei teata meile vastupidisest seitsme tööpäeva jooksul pärast toodete 
kättesaamist). 

21. AUTORIÕIGUSED JA KAUBAMÄRK 

21.1 Kõik meie veebisaidi sisuga (tekst, pildid, video, audio, programmid jne) seotud õigused 
kuuluvad äriühingule Furla S.p.A., mille registrijärgne asukoht on Via Bellaria 3/5 San 
Lazzaro di Savena (BO) 40068, Itaalia, käibemaksukohustuslase number 00610091209, 
äriühingu registreerimise ja maksukohustuslase number 03292800376, REA BO-278122, 
täielikult tasutud aktsiakapitaliga 8 791 655,00 eurot. Ühtegi sellel veebisaidil olevat 
artiklit, fotot, illustratsiooni jms ei tohi ilma Furla S.p.A eelneva loata kasutada. 

21.2 Kõik meie veebisaidil kasutatavad kaubamärgid ja teenusemärgid kuuluvad äriühingule 
Furla S.p.A. või neid kasutatakse ametlike õiguste, näiteks litsentside alusel. Nende loata 
kasutamine ei ole lubatud. 
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22. LINGID 

22.1 Meie veebisaidile lingi loomisel võime lingi tagasi lükata sõltuvalt selle veebisaidi sisust, 
millelt link luuakse, ja linkimise meetodist. Lisaks ei garanteeri Furla mingil viisil lingitud 
veebisaitide sisu ega vastuta lingitud veebisaidile tekkinud võimaliku kahju eest. 

23. KOHALDATAV ÕIGUS JA KOHTUALLUVUS 

23.1 Käesolevate üldiste müügitingimuste ja seega ka klientidega sõlmitud lepingute ning nende 
tõlgendamise suhtes kohaldatakse Eesti õigusakte. 

23.2 Vaidluste suhtes, mis tulenevad üldiste müügitingimuste tõlgendamisest, kehtivusest ja/või 
täitmisest, kehtib kliendi elu- või asukohajärgse kohtu kohustuslik territoriaalne 
kohtualluvus.  

23.3 Samuti on teil võimalik pöörduda Euroopa Komisjoni pakutavale vaidluste kohtuvälise 
lahendamise platvormile aadressil http://ec.europa.eu/odr. 
 

 

 

 

 

 

 
Taganemisvorm 

(täitke ja saatke see vorm meile üksnes juhul, kui soovite lepingust taganeda) 

 

 

– Kellele (kaupleja nime, geograafilise aadressi ning faksinumbri ja e-posti  

aadressi (kui need on olemas) sisestab siin kaupleja) 

– Käesolevaga teatan/teatame* oma soovist taganeda  

järgmiste kaupade müügi / järgmise teenuse osutamise* lepingust: 

– Tellitud/saadud* (kuupäev) 

– Tarbija(te) nimi (nimed) 

– Tarbija(te) aadress, 

– Tarbija(te) allkiri (allkirjad) (juhul, kui vorm saadetakse paberkandjal) 
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– Kuupäev 

------------------------------------------------------ 

* Kustutada ebavajalik. 

 


