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Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuste ostu-müügi leping
(sõlmimise kuupäev)        (kliendi kood)
1.
Klient
Nimi ja eesnimi või ärinimi
Isikukood või registrikood
Postiaadress
Sideasutus ja
s
ihtnumber
Kontaktisik
Telefon
E
-
mail
Veebiaadress
Skype
Sotsiaalvõrgustik
(Facebook, Twitter)
Volitatud esindaja
Isikuttõendav
dokument
(dokumendi ja number)
Isikukood
Volituse alus
2.
Kinnistu
Aadress
Hoonestus
Omanik
Valdaja
Lepingulised teenused
Arvesti  nr
Teenus
Hinnagrupp
Mõõtmine
Arvesti kuulub
Algnäit
m
³
Kuupäev
Veevarustus
Elanikud
Veearvestiga
Vee-ettevõtjale
Heitvee ärajuhtimine
Elanikud
Tarbitud vee järgi
Veevarustus
Jur. isik
Veearvestiga
Vee-ettevõtjale
Heitvee ärajuhtimine
Jur. isik
Tarbitud vee järgi
Liitumispunkt
Ühisveevärk
Kuulub veevärgile
Ühiskan
alisatsioon
Kuulub veevärgile
3.
Vee-ettevõtja
Ärinimi
AS IIVAKIVI
Registrikood
10009568
Aadress
Pärnu mnt. 8 69103
Karksi-Nuia
Telefon
, E-mail
(43) 41076
info@iivakivi.ee
Arvelduskonto Swedbank: 221016611563
Arvelduskonto SEB Pank: 10302010410006
Arvestinäitude teatamine (43) 41077, faks (43) 41 076 , E-mail
, kodulehel
4.
Vee-ettevõtja kohustub
4.1. Müüma Kliendile veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenust käesolevas lepingus toodud tingimustel ja Karksi 
Vallavalitsuse poolt kehtestatud hindadega
4.3
. Heitvee ärajuhtimise teenusega tagama Kliendi liitumispunktis heitvee ärajuhtimise.
4.4
. Esitama Kliendile arve kasutatud teenuste eest makstavale kuule järgneva kuu 7. kuupäevaks.
4.5
. Täitma Karksi Vallavolikogu poolt kinnitatud Karksi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja.
5.
Klient kohustub
5.1. Fikseerima veearvestite näidud ja teatama sellest igal arveldusperioodi kuul 25 –nda kuupäeva seisuga 
vee-ettevõtjale kui ei ole kokku lepitud teisiti.
5.2.
Arvestinäidu mitteteatamisel lepinguga määratud tähtajal esitatakse arve eelneval kuul tarbit
5.3
. Tasuma kasutatud teenuse eest vastavalt vee-ettevõtja poolt esitatud arvele järgneva kuu 15.kuupäevaks.
5.4
 Hilisemal tasumisel maksma vee-ettevõtjale viivist vee-ettevõtja poolt esitatud viivisarve alusel 0,5% tasumata
summast iga viivitatud päeva eest.
5.5
. Täitma Karksi Vallavolikogu poolt kinnitatud valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskirja.
4.1. Veevarustuse teenusega tagama Kliendile liitumispunktis töötlemata põhjavee omadustele vastava joogivee 
rõhul mitte alla 0,2 Mpa.
6.
Arveldusperiood
6.1. Arveldusperiood on  üks kuu
6
.2 Veearved saata:   E-maili aadressile:
Postiaadressile
7.
Muud lepingutingimused ja lepingu jõustumine
7.1. Arvestite alg-, lõpp- ja kontrollnäite ning mõõdusõlme ja tarbimiskoha tehnilist seisukorda fikseerivad veeettevõtja koostatud aktid, töökäsud ja teatised on Lepingupooltele kohustuslikud.
Klient
Vee-ettevõtja esindaja
Urmas Suurpuu
AS Iivakivi juhataja
E-mail: 
E-mail
:
urmas@iivakivi.ee
Mobiil:
Mobiil: 51 35
306
Skype:
7.2. Alates käesoleva lepingu jõustumisest muutuvad lõppenuks pooltevahelised varasemad veevarustuse ja
kanalisatsiooniteenuse ostu-müügilepingud lepingualuse kinnistu osas.
7.3. Vee-ettevõtja võib käesoleva lepingu tingimuste rikkumisel kasutada seadusest tulenevaid õiguskaitse- 
vahendeid ning nõuda sundtäitmist täitevmenetluse seadustikus sätestatud korras.
7.4. Leping on koostatud kahel lehel
7.5. Leping jõustub allakirjutamise hetkest ning on tähtajatu
7.6. Käesolevast lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse kokkuleppe mittesaavutamisel Tartu Maakohtus, Viljandi Maakohtumajas
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