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OÜ TarbegaasOÜ TarbegaasOÜ TarbegaasOÜ Tarbegaas    võrgulepingu võrgulepingu võrgulepingu võrgulepingu tüüptingimusedtüüptingimusedtüüptingimusedtüüptingimused    (MGS § 23(MGS § 23(MGS § 23(MGS § 23¹    ))))    
    

Võrguteenuse osutaja (Võrguettevõtja)Võrguteenuse osutaja (Võrguettevõtja)Võrguteenuse osutaja (Võrguettevõtja)Võrguteenuse osutaja (Võrguettevõtja)    
OÜ Tarbegaas, , , , registrikood 10988254, aadressiga Mustamäe tee 55 Tallinn.     
    
Osutatav teenusOsutatav teenusOsutatav teenusOsutatav teenus    
Võrguettevõtja transpordib müüja müüdud ja ostja (tarbija) ostetud maagaasi kokkulepitud liitumispunktini 
(võrguteenus). 
    
MaagMaagMaagMaagaasi tarbimiskaasi tarbimiskaasi tarbimiskaasi tarbimiskoht ja tarbimise põhitingimusedoht ja tarbimise põhitingimusedoht ja tarbimise põhitingimusedoht ja tarbimise põhitingimused    
Tarbimiskoha aadress  
Tarbimiskoha üldpind (m²)  
Gaasitarvitid (seadmed) ja asukoht  
Gaasiarvesti   
Ligikaudne tarbitav gaasikogus (m³/ 
tarbimisaastas) 

 

Maksimaalne gaasikulu m³/tunnis  
Gaasirõhk liitumispunktis min  0,018 bar; max 5,0 bar 
Gaasi põhilised kvaliteedi taseme 
piirmäärad 

ülemine kütteväärtus min 36,70 MJ/ m³, max 38,00 MJ/ m³ 
alumine kütteväärtus min min 32,70 MJ/ m³, max 34,00 MJ/ m³ 
metaani sisaldus % mahus: min 96,91; max 98,33 
lõhnastatud 

Liitumispunkt 
 

Sulgeseade tarbija (ostja) kinnistu piiril  

Liitumine (millal on ühendatud 
tarbijapaigaldis võrguettevõtja võrguga) 

 
 

Gaasi müügi ja tarne algus  

 
Võrguteenuse hind (krVõrguteenuse hind (krVõrguteenuse hind (krVõrguteenuse hind (kr/ m/ m/ m/ m³)))) _____________ (käibemaksuta), _____________ (käibemaksuga). 
Kui võrguteenuse hinnale lisaks käibemaksule kehtestatakse täiendavad maksud, lisanduvad need 
nimetatud hindadele vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. 
Võrguteenuse hinna muutmisest kooskõlastatult Konkurentsiametiga teatab Võrguettevõtja kirjalikult või 
massiteabevahendite vahendusel enne nende kehtima hakkamist Eesti Vabariigi seadustega kehtestatud 
korras ja tähtajal. Lepingu sõlmimise hetkel on kehtiv hinnamuutustest etteteatamise aeg 3 (kolm) kuud. 
    
Võrguteenuse eest tasumineVõrguteenuse eest tasumineVõrguteenuse eest tasumineVõrguteenuse eest tasumine    
Gaasiarvestiga mõõdetud tarbija tarbitud maagaasi kogus on aluseks Võrguettevõtja poolt tarbijale  
esitataval arvel tarbijale tarnitud maagaasi koguse jaotamiseks vajaliku võrguteenuse osutamise eest 
tasumisele kuuluva summa määramiseks. 
Arvestuskuus tarnitud maagaasi koguse jaotamiseks vajaliku võrguteenuse osutamise eest arvestuse 
aluseks oleva gaasiarvesti näidu fikseerib tarbija ja edastab Võrguettevõtjale Lepingus nimetatud aadressil 
postiga või telefonil või faksil või e-mailil arvestuskuule järgneva kuu 5-daks kuupäevaks.  
 
MaagMaagMaagMaagaasiga varustamine ja gaasikoguse mõõtmineaasiga varustamine ja gaasikoguse mõõtmineaasiga varustamine ja gaasikoguse mõõtmineaasiga varustamine ja gaasikoguse mõõtmine    
Gaasi tarbimise (ostmise) alustamiseks esitab tarbija Võrguettevõtjale 10 (kümme) päeva enne soovitud 
gaasitarbimise alustamise kuupäeva: 
 
- kirjaliku teatise tarbija gaasipaigaldise nõuetekohasuse kohta 
- tunnustatud järelevaataja poolt teostatud tarbija gaasipaigaldise esmase tehnilise ülevaatuse 

protokolli koopia 
- tarbija gaasitorustiku teostusjoonised koos keevisliidete skeemiga paberkandjal ja magnetkandjal. 
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Tarbijale jaotatud (tarnitud) maagaasi kogus mõõdetakse projektikohase gaasiarvestiga. Võrguettevõtja 
korraldab tarbija poolt võrgust tarbitava gaasi koguste mõõtmise ja peab sellekohast arvestust. 
Võrguettevõtja paigaldab oma valduses olevas võrgus projektikohase mõõtesüsteemi koos vajalike 
lisaseadmetega võimalikult tarbimiskoha lähedale ning hooldab seda oma kulul, kui pooled ei lepi kokku 
teisiti. Kui Võrguettevõtja paigaldatud olemasolev mõõtesüsteem ei vasta kehtivatele tehnilistele nõuetele, 
asendab Võrguettevõtja selle oma kulul, kui pooled ei lepi kokku teisiti.  
Tarbija ja Võrguettevõtja koostavad ja allkirjastavad akti mõõtesüsteemi kasutuselevõtu kohta, milles 
fikseeritakse mõõtevahenditel ja nende ühendustel teostatud plommimised, mõõtevahenditele valmistaja 
poolt märgistatud seerianumbrid, tüübitähised, mõõtepiirkonnad ja fikseeritakse mõõtevahenditele 
teostatud taatlemise aeg (kuu ja aasta), mõõtepunkti täpne asukoht ja mõõtevahendite näidud ning 
arvelduse aluseks oleva mõõtevahendi näidu identifitseerimise tähis. 
Mõõtesüsteemi vigastusest, rikkest, kahjustusest, hävimisest, kaotsiminekust või kahtlusest näidu 
õigsuses teatab tarbija viivitamatult Võrguettevõtjale. Tarbija tagab tema tarbijapaigaldisel asuva  
mõõtesüsteemi(de) puutumatuse ja säilivuse.  
Mõõtesüsteemi remondi ja kordustaatlemise ajal kasutatakse Võrguettevõtja asendusmõõtesüsteemi või 
määratakse tarbitud maagaasi kogus analoogse tarbimisperioodi keskmise gaasitarbimise järgi. 
Kui tarbija soovib tarbijapaigaldise võimsust muuta, vahetab või seadistab Võrguettevõtja mõõtesüsteemi 
ja tarbimisvõimsust piiravad seadmed. Ümberseadistamise kulud kannab tarbija. Tarbija võimaldab 
Võrguettevõtja esindajal (tema isikut ja ametit tõendava dokumendi esitamisel) kontrollida mõõtesüsteemi 
ja selle näitu ajavahemikus kell 8.00 - 20.00 või lepib kokku temale sobiva aja. 
    
Võrguettevõtja  kohustuVõrguettevõtja  kohustuVõrguettevõtja  kohustuVõrguettevõtja  kohustubbbb    
-  tagama liitumispunktis tarbija varustamise maagaasiga Eesti Vabariigi seaduste, tegevusloa  ja  

Lepingu tingimuste kohaselt vastavalt võrgu tehnilistele võimalustele 
-  vastutama tema omandis või valduses oleva võrgu toimimise ja korrasoleku eest 
-  korraldama tarbijale tarnitud maagaasi koguste mõõtmise ja pidama sellekohast arvestust 

Lepingus ettenähtud korras 
-  teavitama tarbijat võrguteenuse hinna muutustest Eesti Vabariigi seadustega kehtestatud korras 

ja tähtajal 
-  võimaldama tarbijal tasuta vahetada maagaasi müüjat ja osta gaasi võrgu tehniliste võimaluste 

piires igalt müüjalt, alates Eesti Vabariigi seadustes määratud tähtajast ja korras  
-   andma tarbijale  teavet arvlemise seisu ja arvlemise aluseks olevate andmete kohta 
-  teostama tarbijaga arvlemise aluseks oleva Lepingu tingimuste muutumisel vastava arvestuse 

ning esitama tarbijale arve, näidates selles tarbija poolt täiendavalt tasumisele kuuluva summa või 
ettemaksu summa ning ettemaksu korral arvestama ettemaksu järgnevatel arvestuskuudel 
tasumisele kuuluva arve esitamisel. Lepingu lõppemisel teostab lõpparvestuse ning esitab 
tarbijale arve, näidates selles tarbija poolt täiendavalt tasumisele kuuluva või ettemaksu summa 
ning ettemaksu korral tagastab ettemaksu summa 15 (viieteistkümne) päeva jooksul 

-  tarbija nõudel kindlustama maagaasi tarne katkestamise hädaolukorras  
-  tegevuse lõpetamisel andma Eesti Vabariigi seadustest ja Lepingust tulenevad kohustused üle 

teisele võrguettevõtjale  
- läbi vaatama tarbija kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud kaebuse 

selle saamisest alates 15 päeva jooksul ning teavitama tarbijat kaebuse võimalikust lahendusest. 
Kui selle aja jooksul ei ole võimalik kaebust lahendada, teavitab Võrguettevõtja koos põhjendusega 
sellest tarbijat kirjalikult, määrates uue mõistliku tähtaja.  

 
Võrguettevõtjal on õigusVõrguettevõtjal on õigusVõrguettevõtjal on õigusVõrguettevõtjal on õigus    
-  muuta võrguteenuse hinda kooskõlastatult Konkurentsiametiga Eesti Vabariigi seadustes 

ettenähtud korras, tingimustel  ja tähtaegadel 
-  katkestada võrguühendus või piirata maagaasiga varustamist Maagaasiseaduses ja muudes 

õigusaktides ettenähtud tingimustel ja korras 
-  keelduda võrguteenuse osutamisest ning katkestada gaasitarne ühepoolselt Maagaasiseaduses ja 

selle alusel tarbijaga sõlmitud lepingutes sätestatud korras ning tingimustel 
-  nõuda tarbijalt gaasivarustuse katkestamise ja taasühendamisega seotud kulude tasumist, kui 

gaasitarne oli katkestatud tarbija poolt gaasi ebaseadusliku tarbimise ja võrguteenuse 
ebaseadusliku kasutamise või muude Maagaasi seaduses ja selle alusel tarbijaga sõlmitud 
lepingute tingimuste rikkumise tõttu 
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TarbijalTarbijalTarbijalTarbijal    on õiguson õiguson õiguson õigus    
-  nõuda  Võrguettevõtjalt maagaasi tarnimist oma tarbeks lepingus määratud tarbimiskohas  Eesti 

Vabariigi  seaduste, Võrguettevõtja tegevusloa  ja  lepingu tingimuste kohaselt vastavalt võrgu 
tehnilistele võimalustele 

-  nõuda Võrguettevõtjalt hädaolukorras gaasitarne katkestamist vastavuses tehniliste võimalustega 
-  saada Võrguettevõtjalt informatsiooni kehtiva võrguteenuse hinna, arvlemise seisu, 

gaasikatkestuse ja maagaasi kvaliteedi kohta 
-  nõuda Võrguettevõtjalt gaasitarne katkestamist, teatades sellest vähemalt seitse (7) kalendripäeva 

ette ning tasudes katkestamisega seotud kulud 
 
TarbijaTarbijaTarbijaTarbija    kohustubkohustubkohustubkohustub    
-   tarbima maagaasi ainult oma tarbeks lepingus määratud tarbimiskohas  
-  tasuma võrguteenuse eest Lepingus kokkulepitud tingimustel 
-  fikseerima arvestuskuu lõpus või võrguteenuse hinna muutumisel hinnamuutuse päeval 

gaasiarvesti näidu ja edastama selle Võrguettevõtjale näidu fikseerimisele või hinnamuutusele 
järgneva arvestuskuu 5-daks kuupäevaks 

-  teatama täiendavate gaasitarvitite paigaldamisest ja tarbijapaigaldise võimsuse muutmisest või 
olemasolevate gaasitarvitite demonteerimisest tarbimiskohas, tarbija  andmete või arvestuse ja 
arvlemise aluseks olevate andmete muutumisest kirjalikult hiljemalt 10 (kümne) kalendripäeva 
jooksul 

-  tagama gaasipaigaldiste vastavuse õigusaktide nõuetele ja Võrguettevõtja poolt võrguga 
ühendamiseks esitatud tehnilistele tingimustele 

-  tagama gaasipaigaldiste ohutu ja tavapärase kasutamise nii, et ei tekiks ohtu inimestele ja varale 
ning ümbritsevale keskkonnale ja ei oleks häiritud teistele tarbijatele gaasi tarnimine, kui see ei 
ole põhjustatud hädaolukorrast 

-  maksma lepingu lõppemisel või ülesütlemisel osutatud võrguteenuse ning maagaasi sulgemisega 
seotud kulude eest esitatud arvete alusel 

 
Lepingu kestus, lepingu uuenLepingu kestus, lepingu uuenLepingu kestus, lepingu uuenLepingu kestus, lepingu uuendamise ja lõpetamise tingimuseddamise ja lõpetamise tingimuseddamise ja lõpetamise tingimuseddamise ja lõpetamise tingimused    
Leping jõustub selle allkirjastamisel ja on sõlmitud tähtajatult. Tarbija võib lepingu üles öelda VÕS § 234 lg 
3 toodud alusel ja tingimustel, teatades ülesütlemisest ette vähemalt üks (1) kuu.  
Võrguettevõtja võib lepingu üles öelda (korraline ülesütlemine) Eesti Vabariigi seadustes (VÕS § 195 ja § 
196 ning Maagaasiseaduses) ettenähtud tingimustel ja korras. 
Pooltel on õigus leping etteteatamistähtaega järgimata erakorraliselt üles öelda kui teine Pool on 
rikkunud lepingulist kohustust ja ei ole kohustuse rikkumist lõpetanud või heastanud ülesütlemiseks 
õigustatud poole määratud mõistliku tähtaja jooksul. Tähtaja määramine ei ole vajalik kui rikuti kohustust, 
mille täpne järgimine on lepingust tulenevalt teise poole huvi püsimise eelduseks lepingu täitmise vastu, 
kohustust rikuti tahtlikult või raske hooletuse tõttu või kohustuse rikkumine annab kahjustatud poolele 
mõistliku põhjuse eeldada, et teine pool ei täida kohustusi ka edaspidi. 
    
Kaebuste lahendamineKaebuste lahendamineKaebuste lahendamineKaebuste lahendamine    
Võrguettevõtja vaatab tarbija kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud kaebuse 
läbi selle saamisest alates 15 päeva jooksul ning teavitab tarbijat  kaebuse võimalikust lahendusest. Kui 
selle aja jooksul ei ole võimalik kaebust lahendada, teavitab  Võrguettevõtja koos põhjendusega sellest 
tarbijat kirjalikult, määrates uue mõistliku tähtaja.  
 
Võrgulepingu tüüptingimused on kooskõlastatud Võrgulepingu tüüptingimused on kooskõlastatud Võrgulepingu tüüptingimused on kooskõlastatud Võrgulepingu tüüptingimused on kooskõlastatud KonkurentsiametigaKonkurentsiametigaKonkurentsiametigaKonkurentsiametiga    (otsus nr 134(otsus nr 134(otsus nr 134(otsus nr 134----019/07TT  25.06.2007)019/07TT  25.06.2007)019/07TT  25.06.2007)019/07TT  25.06.2007)    
 
 
Tallinnas, 21. juuni 2007. aastal 
 

 


