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KG Knutsson AS litsentsileping  

Kliendi Nr ...................       Kuupäev: ........................... 

1. Lepingu pooled  

1.1. AS K.G. Knutsson, juhatuse liige Pekka Parkkonen (edaspidi litsentsiandja), ühelt poolt ja 

    ,      isikus (edaspidi litsentsisaaja), 

teiselt poolt (edaspidi ka pool või pooled), leppisid kokku alljärgnevas: 

LITSENTSIANDJA 

Nimi: AS K.G Knutsson  

Äriregistri kood: 10169266  

KMKR. nr.: EE100203367  

Aadress: Saeveski 12, Tallinn 11214  

Telefon: +372 6519 300  

E-post: info@kgk.ee   

Esindaja: Pekka Parkkonen  

 

LITSENTSISAAJA 

Nimi:   

Äriregistri kood:   

KMKR. nr.:   

Aadress:   

Telefon:   

E-post:   

Esindaja:   

 

1.2. Litsentsisaaja esindaja kinnitab, et ta on litsentsisaaja seadusjärgne/volitatud esindaja ning ta 

omab õigust käesoleva litsentsilepingu (edaspidi nimetatud leping) sõlmimiseks. Litsentsisaaja 

esindaja kannab täielikku varalist vastutust antud kinnituse tegelikkusele mittevastavuse korral. 

Litsentsisaaja kinnitab asjaolude puudumist, millised takistavad või võiksid tal takistada käesolevast 

lepingust tulenevate tsiviilõiguste- ja kohustuste täitmist. 

2. Lepingu objekt 

2.1. Käesoleva lepingu alusel annab litsentsiandja litsentsisaajale õiguse kasutada lepingu objekti 

ja litsentsisaaja maksab litsentsiandjale lepingu objekti kasutusõiguse saamise eest litsentsitasu 

(edaspidi nimetatud tasu) iga kasutaja eest (vaata lepingu lisa 1). 

2.2. Lepingu objekt käesoleva lepingu tähenduses on HaynesPro   litsents 

sealhulgas selle järgmised lahendused: 

 PROFESSIONAL BUSINESS ULTIMATE 

Sõiduki identifitseerimine    

Hooldusemoodul    

Tehnilised andmed    

Määrded ja vedelikud    

Tagasikutsumiste andmebaas    

Remondi juhised    

mailto:info@kgk.ee
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Kaitsmed ja releed    

Tehnilised joonised    

VESA™ (Juhendav diagnostika)    

Lihtsustatud juhtmestiku skeemid    

Remondiajad    

SmartPACK™ (SmartFIX + SmartCASE)    

SmartFIX™ (Tehnilise hoolduse bülletäänid)    

SmartCASE™ (Tuvastatud tüüpvigade 
parandused ja näpunäited) 

   

388 € 585 € 759 € 
 = ei sisaldu paketis;  = sisaldub paketis 

2.3. Leping annab litsentsisaajale õiguse kasutada lepingu objekti lepingus sätestatud tingimustel. 

Lepingu objekti kasutamine lepingu tähenduses on: 

• Litsentsisaaja saab läbi Autokataloogi kasutajatunnuse ja parooli kasutada lepingu objekti.

• Litsentsisaaja vastutab selle eest, et töötajate isikuandmeid ja eriti delikaatseid isikuandmeid

käsitletakse vastavalt seadusele.

• Litsentsisaajal on õigus lepingu objekti rakendada vaid enda ettevõtte ja selle töötajate

tööalaseks kasutamiseks.

• Litsentsisaaja peab tagama vajaliku infotehnoloogilise riist-ja tarkvara ning internetiühenduse

lepingu objekti kasutamiseks.

2.4. Lepingu objekti kasutamiseks antav litsents on lihtlitsents. Lepingu objekti 1 (üks) litsents 

annab kasutusõiguse 1 (ühele) kasutajale.  

3. Litsentsitasu, maksetähtaeg ja sanktsioonid.

3.1. Litsentsisaaja soovib lepingu objekti kasutusõigust  kasutajale (vaata lepingu lisa 1). 

3.2. Litsentsisaaja tasub litsentsiandjale lepingu objekti kasutusõiguse saamise eest litsentsitasu.

. 

3.3. Litsentsisaaja kohustub tasuma litsentsitasu vastavalt lepingule objektile litsentsiandja poolt 

esitatud arve alusel. 

3.4. Nimetatud maksetähtaja rikkumisel on litsentsiandjal ühepoolselt õigus tasaarveldada oma 

nõuded litsentsisaaja vastu nõuetega, mis litsentsiandjal on litsentsisaaja vastu (saates 

tasaarveldusakti litsentsisaajale), nõudes litsentsisaajalt viivist 0,2 % õigeaegselt tasumata summalt 

iga viivitatud päeva eest ning ühepoolselt muuta lepingu tingimusi maksetähtaja osas.  

3.5. Samuti on litsentsisaaja kohustatud hüvitama litsentsiandjale täies ulatuses 

litsentsisaajapoolsest lepingurikkumis(t)est tingitud ja kaasneva kahju (sh võlgnevuse 

sissenõudmisega kaasnevad kulud õigusabile, riigilõivu jne). Litsentsisaaja poolt võlgnevuste 

likvideerimisel loetakse kõigepealt tasutuks litsentsiandja poolt võlgnevuse sissenõudmiseks tehtud 

kulutused, seejärel sissenõutavaks muutunud intress, viivis ja lõpuks võlgnevuse põhisumma. 

3.6. Litsentsisaaja poolt lepingujärgsete kohustuste täitmisega viivitamise korral on litsentsiandjal 

õigus litsentsisaaja litsents peatada ning keelduda uue litsentsi väljastamist kuni kõigi võlgnevuste 

likvideerimiseni litsentsisaaja poolt (k.a. litsentsiandja poolt nõutud viivised, leppetrahvid ja 

kahjutasud). 

3.7. Litsentsisaaja poolt lepingujärgsete kohustuste täitmisega viivitamise korral rohkem kui 2 nädalat 

on litsentsiandjal õigus käesolev leping ühepoolselt üles öelda, esitades vastavasisulise kirjaliku 
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teate litsentsisaajale, ning nõuda litsentsi lõpetamist, mille eest litsentsisaaja ei ole täielikult 

tasunud. 

4. Kehtivus

4.1. Litsentsiandja tagab litsentsisaajale lepingu objekti tähtajalise kasutamise õiguse 1 (üheks) 

aastaks alates kasutusõiguse andmisest. 

4.2. Leping pikeneb automaatselt 1 (üheks) aastaks kui Pool või Pooled ei ole 30 kalendripäevase 

etteteatamisega teavitanud teineteist soovist lepingut mitte pikendada. 

4.3. Litsentsisaajal ei ole õigus tähtajalist lepingut lepinguperioodil üles öelda. 

4.4. Lepingu lõppedes on litsentsisaaja kohustatud koheselt lõpetama lepingu objekti kasutamise. 

4.5. Käesoleva lepingu objektiks on punktis 2.2. kokku lepitud HaynesPro litsents. Kui litsentsisaaja 

soovib minna üle käesoleva lepingu objekti litsentsilt üle teistele litsentsi versioonidele, tuleb sõlmida 

uus litsentsileping.  

4.6. Litsentsisaaja nõustub ja kinnitab käesolevaga, et kui ta kasutab litsentsilepingust tulenevat 

õigust kehtiva litsentsi versiooni vahetamiseks, asendatakse käesolev litsentsileping uue 

litsentsilepinguga ning uue litsentsilepingu allkirjastamisest, hakkab kehtima uus tähtajaline 1 (ühe) 

aastane lepingu objekti kasutamise periood. 

5. Kohustused ja piirangud

5.1. Litsentsisaajal ei ole kohustus lepingust tulenevaid õigusi kasutada. 

5.2. Litsentsisaajal ei ole lepingu objekti all-litsentsi andmise õigust. 

5.3. Lepingu objekti kasutamisel on litsentsisaaja kohustatud järgima litsentsiandja kui autori 

isiklikke ja varalisi õigusi. 

5.4. Leping annab litsentsisaajale õiguse lepingu objekti takistamatuks kasutamiseks lepingus 

sätestatud tingimustel ja ulatuses. Litsentsiandja annab litsentsisaajale läbi Autokataloogi õiguse 

lepingu objekti kasutamiseks . 

5.5. Litsentsiandja ei vastuta litsentsisaaja poolt portaali kasutamisel isikuandmete ja delikaatsete 

isikuandmete käsitlemise rikkumise eest. 

5.6. Litsentsiandja vastutab kasutajaks registreerimisel avaldatud isikuandmete konfidentsiaalsuse 

eest, va. juhul, kui andmete avaldamise kohustus tuleneb seadusest. 

5.7. Litsentsisaajal on keelatud ilma litsentsiandja kirjaliku nõusolekuta kasutada lepingu objekti 

vastuolus lepingu tingimustega, sealhulgas: 

• muuta;

• müüa;

• levitada;

• anda kolmandate osapoolte käsutusse.

5.8. Litsentsisaaja kohustub viivitamata teavitama litsentsiandjat lepingu objektil ilmnevatest 

vigadest ja puudustest. 

5.9. Litsentsisaaja peab hoidma saladuses talle lepingu alusel üle antud dokumente ja teavet, välja 

arvatud juhul, kui: 
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• ta edastab teavet isikutele, keda ta kasutab oma ettevõttes ja kes on kohustatud hoidma

teavet saladuses;

• lepingust või üle antud dokumentide ja teabe olemusest tulenevalt ei saa eeldada

litsentsiandja tahet niisuguse teabe saladuses hoidmiseks.

5.10. Litsentsiandja säilitab õiguse kasutada lepingu objekti ise ja lubada selle kasutamist teistel 

isikutel peale litsentsisaaja ulatuses, mis ei lähe vastuollu litsentsisaaja õigustega. 

5.11. Kõik õigused lepingu objektile kuuluvad litsentsiandjale. Lepingu objekt on kaitstud vastavalt 

Eesti Vabariigi ja rahvusvahelistele autoriõigust puudutavatele seadustele ja muudele õigusaktidele. 

6. Vastutus

6.1. Pooled kannavad täielikku varalist vastutust üksteisele käesolevast lepingust, selle alusel 

sõlmitavatest lepingutest ja sellega seotud lepingutest, õigusaktidest, headest kommetest või teise 

poole õigustest tuleneva kohustuse täitmata jätmisega või mittenõuetekohase täitmisega süüliselt 

tekitatud kahju eest. Pool vastutab oma esindajate, sealhulgas töötajate, konsultantide ja 

käsundisaajate tegevusega põhjustatud kahju eest, kui seadusega ei ole ette nähtud teisiti. 

6.2. Pooled kohustuvad hüvitama teineteisele lepingu nõuetekohase täitmata jätmisega tekitatud 

kahju võlaõigusseaduses sätestatud alustel, ulatuses ja korras. 

7. Vääramatu jõud

7.1. Poole kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta rikkumiseks ning see on 

vabandatav, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mille saabumist pooled lepingu sõlmimisel ei näinud 

ette ega võinud ette näha (force majeure ehk vääramatu jõud). Vääramatu jõud on asjaolu, mida 

pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu 

sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje 

ületaks. Vääramatuks jõuks loetakse muu hulgas üleujutust, tulekahju, looduskatastroofi, sõda, 

terroriakti või streiki, mis teeb võimatuks lepingu täitmise või kohase täitmise. 

7.2. Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud vääramatu jõu asjaolude 

tõttu, on kohustatud sellest koheselt teatama teisele poolele. Vääramatu jõu asjaolude ilmnemisel 

pikeneb lepingu täitmise tähtaeg nimetatud asjaolude esinemise perioodi võrra. 

7.3. Pool peab vääramatu jõu asjaolude äralangemisel asuma viivitamatult lepingut täitma ning 

tõendama vääramatu jõu olukorra esinemist. 

7.4. Vääramatu jõu asjaolu esinemine ei vabasta poolt kohustusest võtta kõik võimalikud meetmed 

kahju ärahoidmiseks või vähendamiseks. 

7.5. Vääramatuks jõuks ei ole lepingu tähenduses poole majandusliku olukorra muutus, halvad 

ilmastikuolud, hinnatõus, puhkus, pankrot ega ka pankrotihoiatus või hagi tagamine. Vääramatu jõu 

esinemine peab olema tõendatud selle poole poolt, kes soovib sellele viidata, et vabaneda seadusest 

tulenevast või lepingus sätestatud vastutusest lepingu rikkumise eest. 

8. Konfidentsiaalsus

8.1. Käesolev leping ja sellega seotud informatsioon, samuti dokumendid ja materjalid või selline 

informatsioon, dokumendid ja materjalid, mis pooled on saanud üksteiselt seoses käesoleva 

lepinguga loetakse konfidentsiaalseks informatsiooniks. 

8.2. Pooled võivad avaldada eelnimetatud konfidentsiaalset informatsiooni kolmandatele isikutele 

ainult juhul, kui vastav informatsioon kuulub avaldamisele vastavalt kehtivatele seadustele või 
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käesolevale lepingule. Nimetatud nõue ei laiene poolte audiitoritele ning juriidilistele nõustajatele, 

keda seob lojaalsus- ja konfidentsiaalsuskohustus. 

8.3. Pooled võivad avaldada käesoleva lepingu sõlmimise fakti. 

9. Lõppsätted

9.1. Pooled peavad lepingu täitmisel käituma teineteise suhtes hea usu ja mõistlikkuse põhimõtetest 

lähtuvalt ning peavad igakülgselt arvestama teise poole huvidega. 

9.2. Leping sisaldab kõiki lepingu objekti puudutavaid poolte kokkuleppeid ning asendab alates 

jõustumisest kõiki poolte vahel sama lepingu objekti suhtes varasemalt sõlmitud mistahes suulisi ja 

kirjalikke kokkuleppeid. 

9.3. Pooled kinnitavad, et leping vastab poolte tegelikule tahtele. Pooled avaldavad, et kõik lepingu 

tingimused on läbi räägitud, ning mõlemal poolel oli võimalus mõjutada iga lepingu sätte sisu. 

Pooled kinnitavad, et lepingu ükski säte ei kahjusta ebamõistlikult kumbagi poolt ning et poolte 

õigused ja kohustused lepingu alusel on tasakaalus. 

9.4. Pooled kinnitavad, et on teisele poole teatanud kõigist asjaoludest, mille vastu teisel poolel on 

või võib olla arvestades lepingu eesmärki äratuntav oluline huvi, et mõistlikult on arvestatud teise 

poole huvide ja õigustega ning et teisele poolele on esitatud tõeseid andmeid. 

9.5. Lepingust tuleneva mistahes õiguse teostamisel või kohustuse täitmisel esinev viivitus ei tähenda 

sellisest õigusest loobumist ega sellise kohustuse täitmisest vabanemist, ühegi õiguse osaline 

teostamine ega kohustuse täitmise osaline nõudmine ei välista vastava õiguse edasist teostamist ega 

vastava kohustuse täieliku täitmise nõudmise õigust, kui lepingus ei ole sätestatud teisiti. 

9.6. Lepingu lõppemisel mis tahes alusel jäävad lepingu need sätted, mis oma olemuse tõttu 

reguleerivad poolte õigusi ja kohustusi pärast lepingu lõppemist, kehtima ka pärast lepingu 

lõppemist. 

9.7. Kui lepingus ei ole sätestatud teisiti, ei saa pool ilma teise poole kirjaliku nõusolekuta lepingut 

ning sellest tulenevaid õigusi ja kohustusi loovutada ega üle anda kolmandale isikule. 

9.8. Kõikides lepinguga reguleerimata küsimustes juhinduvad pooled seadustest, headest 

kommetest, väljakujunenud tavadest ja praktikast. 

9.9. Kõik käesoleva lepingu parandused on kehtivad ja omavad mistahes mõju üksnes juhul, kui need 

on koostatud kirjalikus vormis ja mõlema poole või nende nõuetekohaselt volitatud esindajate poolt. 

9.10. Lepingus märgitud kontaktidele (e-post või telefon) edastatud igapäevane informatsioon, millel 

ei ole õiguslikke tagajärgi, loetakse kätte antuks ilma täiendavate kinnituste nõudeta. Kõik olulised 

lepinguga seotud teated edastatakse kirjalikult. Iga lepingu rikkumisest tulenev nõue teisele poolele 

esitatakse kirjalikus vormis. 

10. Lepingu täitmisest tulenevad vaidlused

10.1. Lepingule kohaldatakse ja lepingut tõlgendatakse Eesti Vabariigi õigusaktide alusel. 

10.2. Käesoleva lepingu täitmisest tulenevad vaidlused lahendatakse poolte kokkuleppel, kokkuleppe 

mittesaavutamisel aga litsentsiandja asukohajärgses kohtus. 



6 
 

Lepingu lisa nr 1  
 
 
Kasutajate loetelu  
 
 

 Kliendikood Kasutajanimi Ees- ja perekonnanimi 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

Kliendikood – kliendi identifitseerimise number litsentsiandja süsteemides kujul K12345; Kasutajanimi – Autokataloogi sisselogimisel 

kasutatav kasutajatunnus (ehk username); Ees- ja perekonnanimi – kasutaja ees- ja perekonnanimi. 

 

 

 

Litsentsisaaja esindaja: 

Allkiri:  

Kuupäev:  
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