Kliendi andmed
Nimi:
Perekonnanimi:
Isikukood:
Dokumendi nimetus ja number:
Aadress:
Telefon:
E-posti aadress:
Arveldusarve number:

Luutar OÜ-le saadetavate esemete loetelu:
1.
2.
3.
4.
Kinnitan, et olen vähemalt 18‐aastane, teovõimeline, saadetavate esemete seaduslik omanik ja mul on kõik
õigused nende müümiseks Luutar OÜ‐le. Samuti kinnitan, et olen tutvunud ja nõustun allpool kirjeldatud
Luutar OÜ kuldesemete ostu‐müügi üldtingimustega.
___________________________________
allkiri
Kuidas määratakse esemete hind?
Esemete lõplik hind määratakse esemete jõudmisel Luutar OÜ käsutusse, lähtudes sel hetkel kehtivast Luutar
OÜ hinnakirjast, mis sõltub kulla maailmaturu hinnast. Hinna kokkuleppimiseks helistab Luutar OÜ esindaja
kliendile (kui see ei õnnestu, siis saadab SMS‐i või e‐maili). Esemete hinnast arvestatakse maha esemete
saatmise tasu 3.83 eurot ning lõplik summa kantakse kliendi arveldusarvele ühe tööpäeva jooksul pärast
hinna kokkuleppimist. Hind sõltub esemete kaalust, kullaproovist ning kehtivast Luutar OÜ hinnakirjast.
Esemete kaaluks loetakse ainult kulla osakaalu esemetes, mille kindlaks tegemiseks on Luutar OÜ‐l õigus
eraldada esemetes olevad kivid ja muud mitte kullast olevad osad. Palume klientidel ise eemaldada mitte
kullast olevad osad. Luutar OÜ ei vastuta esemetele tekitatud kahjustuste eest. Kui klient ei nõustu Luutar
OÜ pakutud hinnaga, siis tagastatakse esemed või nende osad kliendile
AS Eesti Post lunasaadetise abil, kusjuures kliendil tuleb saadetise lunastamiseks tasuda
16€.

Kuldesemete ostu-müügi üldtingimused
1. Ostja
Ostja tegutseb nime all Luutar OÜ (edaspidi Ostja), registrikood 11296015 Luutar OÜ määrab ostuhinna
vastavalt hetke maailmaturu hindadele või alternatiivselt vastavalt hinnale, mille osapooled on
üksikjuhtumitel omavahel eraldi kokku leppinud.
2. Klient/Müüja
Selleks, et müüa kuldesemeid Luutar OÜ‐le, peab Klient olema vähemalt 18‐aastane ja enda ning oma vara
hooldaja ja omanik. Klient peab olema müüdavate esemete seaduslik omanik ja Kliendil peab olema
piiramatu õigus e seme omandiõiguse andmiseks Luutar OÜ‐le koos kõigi õigustega.
3. Mõisted
Klient tähistab osapoolt, kelle omanduses on Esemed, mida Luutar OÜ‐le müüakse.
Kuldesemed tähistavad antud tehingus kulda, mis on prooviga alla 900 ning mida ei saa käsitleda kui
nvesteerimiskulda. Luutar ostab igasugust kulda, mis on prooviga üle 333/8K. Grammi hind sõltub hetke
maailmaturu kulla hinnast ning enimlevinud Kuldesemete proovide (375/9K, 585/14K ja 750/18K) hinnad
on märgitud Luutari kulla hinnakirjas.
Kuld tähistab antud tehingus teatud prooviga kulla hulka pärast seda kui Esemetest on eemaldatud
(vääris)kivid ja muud metallid ning elemendid ja osad, mis ei ole kullast. Kogu kulla väärtus põhineb kulla
selliselt välja arvutatud kaalule ja selle kullasisaldusele. Kuldesemetel ei ole muud väärtust, olenemata
sellest, et neil võib olla käsitööst tulenev, kollektsioneerimis‐ või numismaatiline väärtus.

4. Maksmine ja hind
Maksmine toimub koheselt pärast kulla proovi ja vastavalt sellele hinna määramist. Maksmine toimub kas
sularahas kviitungi alusel või ülekandega kliendi poolt märgitud pangaarvele.
Makse põhineb hinnal, mille suurus sõltub Eseme kaalust ning kullaproovist. Hind määratakse kohapeal ja
koheselt. Esemete kaaluks loetakse ainult kulla osakaal Esemest, mille kindlakstegemiseks eraldatakse
Esemetest nendes olevad vääriskivid ja muud elemendid. Kulla eraldamine Esemest ja proovi määramine
võib Esemeid kahjustada ning Luutar OÜ ei vastuta Esemetele tekkivate võimalike kahjustuste eest ega
Kliendile sellega tekkida võiva kahju eest. Esemetest eemaldatud mitte kullast elemendid on Luuta OÜ
omand ja ei kuulu tagastamisele. Kullasisalduse määrab Luutar OÜ vastav ekspert.

5. Ehtsuse kontroll
Luutar OÜ-l on õigus kontrollid esemete ehtsust, kogust ja väärtust. Kontrolli käigus võidakse teha Esemele
või Esemetele keemilisi või tehnilisi kontrollkatseid. Kontrolli viib läbi Luutar OÜ vastav ekspert.

Luutar OÜ ei vastuta võimaliku Esemete kahjustumise ega halvenemise, kulumise ega Eseme väärtuse
vähenemise eest, mis võib toimuda Esemete ehtsuse kontrolli ja kontrollkatsete tegemise ajal. Kui ehtsuse
kontroll annab Luutar OÜ‐le põhjuse kahelda Eseme või Esemete ehtsuses või päritolus, võib Luutar OÜ
ostu tühistada.

6. Isikuandmed ja andmekaitse
Luutar OÜ‐l on kliendiregister, milles olevad andmed säilitatakse Ja mida kasutatakse kliendisuhete
haldamisel vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.
7. Kuritegevus ja selle takistamine
Luutar OÜ annab teada kõigist toimunud pettustest, süüteokatsetest ning muudest seadusvastastest
tegevustest vastavalt seaduses kehtestatud korrale. Luutar OÜ võib kuritegude või muude seadusvastaste
tegude toimepanemise korral või nende ärahoidmiseks registreerida andmeid vastavasse registrisse. Luutar
OÜ- l on õigus teavitada politseid süütegudest, varastatud esemete käsitlemisest, pettustest ja nende
üritamistest. Luutar OÜ-l on õigus anda politseiametnikele toimunud ja tühistunud tehingute kohta vajalikku
informatsiooni ja võimaldada politseile juurdepääs Luutar OÜ kliendiregistrile. Luutar OÜ kasutab seda
õigust sel määral, mil seda peab vajalikuks kohalik politseiametnik.

Allkirjaga kinnitab klient, et nõustub Luutar OÜ kuldesemete ostu-müügi tingmustega.

____________________________________

allkiri

