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1. artikkel – Mõisted
Eraldis : vidaXLi selgesõnaline kinnitus ostjale, et oksjon, milles ostja panuse esitas, on eraldatud ostjale. See
kinnitus võib olla e-posti teel saadetud kinnituskiri;
Oksjon : vidaXLi veebioksjon, mis toimub oksjoni veebilehel;
Oksjoni tingimused: käesolevad üldised oksjonitingimused;
Oksjoni veebileht: veebileht, mis on leitav URLilt vidaxl.ee, ja mis tahes muu veebileht, mille on määranud
vidaXL.
Pakkuja: tarbija, kes registreerib end oksjonitel osalejaks või on registreerinud end oksjonil osalejaks;
Ostja: pakkuja, kellele määrati toode;
Tarbija: füüsiline isik, kes ei tegutse ühegi ameti ega ettevõtte nimel;
Pakkumine: pakkuja poolt oksjonil tootele panustatav summa koos maksudega;
Isikuandmed: (isiku)andmed, mille tarbija peab vidaXLile oksjonil registreerimiseks ja oksjonil panuste
tegemiseks edastama ning mis on tema isikuga seostatavad;
Ostuleping: oksjonil kõrgeima pakkumise teinud isiku ja vidaXLi vahel sõlmitav ostuleping;
vidaXL: vidaXL Europe B.V.

2. artikkel – reguleerimisala
2.1. Lisaks üldistele kasutustingimustele kehtivad vidaXLi ja pakkuja vahel ka oksjonite üldtingimused igas
vidaXLi oksjonis, oksjoni veebilehel, pakkuja registreerimisel vidaXLi kasutajaks, et oksjonitel osaleda,
ja igal toimuval oksjonil. vidaXL lükkab tagasi kõik pakkuja (üldised) tingimused.
2.2. Oksjonil osalemisega kinnitavad pakkujad üksteisele ja tarbija kinnitab vidaXLile, et on kohustatud
käesolevatest oksjonite üldtingimustest kinni pidama ja allub neist tulenevatele õiguslikele
lõpplahendustele. Pakkuja on kohustatud tingimusteta järgima kõiki tingimusi ja hoiduma käitumisest,
mis võib kahjustada vidaXLi kui veebipõhise oksjonipidaja huve.

3. artikkel – Registreerimine

3.1. Oksjonil osalemiseks peab pakkuja eelnevalt oksjoni veebilehel end registreerima vidaXLi ettenähtud
viisil. Lisaks kinnitab pakkuja oksjonil osalemisega, et tal on õigus teostada õigustoiminguid. Ühtlasi
kinnitab pakkuja (eraldise korral), et tal on volitus vastava oksjoni raames ostuleping sõlmida. Pakkuja
peab tingimusteta nõustuma nii üldtingimuste kui oksjoni üldtingimustega. vidaXLil on õigus igal ajal
ilma põhjust teatamata keelduda oksjonitel registreerumisest ja osalemisest ja tühistada mis tahes
leping.
3.2. Pakkuja tuvastab ennast nõuetekohaselt vidaXLi esimesel nõudmisel. Kui pakkuja seda ei tee, ei ole tal
lubatud oksjonil osaleda.
3.3. Pakkuja on kohustatud tagama, et pakkuja poolt vidaXLile esitatud registreerimisinfo on sisestatud
täielikult, tõeselt ja korrektselt. Lisaks tagab pakkuja tema esitatud teabe täpsuse ja täielikkuse. Kui see
teave mis tahes hetkel muutub, on pakkuja kohustatud viivitamatult vidaXLi neist muudatustest
teavitama.
3.4. Pakkuja oksjonil kasutatav kasutajanimi ja parool on rangelt isiklikud ja pakkuja ei tohi neid
kolmandatele isikutele üle anda. Kui pakkuja kahtlustab, et keegi on tema parooli teada saanud, peab
pakkuja sellest viivitamatult vidaXLi teavitama. Pakkuja vastutab kõigi oksjonil toimuvate toimingute
eest, mis tulenevad tema parooli ja/või kasutajanime kasutamisest, isegi kuritarvituste korral, kui
pakkuja oli oma kasutajanime ja parooliga hooletu. vidaXLil on õigus pakkujalt nõuda maksekohustuste
täitmist kõigi pakkumiste korral, mis tehti kasutaja parooli ja kasutajanime alusel.

4. artikkel – Privaatsuspõhimõtted
4.1. vidaXL kasutab pakkujalt saadud (isiku)andmeid vastavalt oma oksjoni veebilehe
privaatsuspõhimõtetele. Pakkuja peab oksjoni veebilehte külastades alati tutvuma viimaste
muudatustega privaatsuspõhimõtetes.

5. artikkel – Turvalisus
5.1. vidaXL teeb mõistlikke jõupingutusi oma süsteemide kaitsmiseks andmete kadumise ja/või volitamata
kasutamise eest ning kasutab selleks asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid.
5.2. Pakkujal on vidaXLi ees kohustus oksjoni veebilehele sisenemisel kaitsta oma arvutit – või mõnda
muud seadet – viiruste ja muude ebaseaduslike programmide või failide eest, mis Internetis levivad.
Lisaks peab pakkuja võtma asjakohaseid meetmeid, et kaitsta oma parooli ja kasutajanime volitamata
kasutamise eest kolmanda isikute poolt.

6. artikkel – Oksjoni kord
6.1. Oksjoni ettevalmistamise ja läbiviimise määrab kindlaks ainuisikuliselt vidaXL. See tähendab muu
hulgas seda, et vidaXL määrab asjade seisu enne oksjonit ja selle ajal ning tal on voli otsustada, kas
vidaXLi arvates on mõistlikke põhjusi jätta inimesi edasisest osalemisest kõrvale, sulgeda üks või mitu
oksjonit või muuta oksjoneid (nende korda), mitte tunnustada pakkumist ja kuulutada see kehtetuks
ning peatada, pikendada või tühistada oksjon või teha muid vajalikke toiminguid.
6.2. Oksjoni kestvus on märgitud oksjoni veebilehel. Sellegipoolest on vidaXLil õigus oksjon
(ennetähtaegselt) igal ajal tühistada, lõpetada või peatada või seda pikendada. Kui oksjon pole
tehniliste probleemide tõttu kõigile pakkujatele avatud, kasutab vidaXL oksjoni pikendamise õigust, kuid
vidaXL ei ole selleks kohustatud.
6.3. vidaXL kohustab pakkujat oksjonil talle antud juhiseid ja suuniseid järgima.
6.4. Oksjon toimub oksjoni veebilehel oksjonikataloogis loetletud järjekorras. vidaXLil on siiski õigus sellest
järjekorrast kõrvale kalduda.
6.5. Pakkuja nõustub eritingimustega, mis võivad veebioksjoni ajal esineda ja (tehniliste) probleemidega,
mis võivad tekkida. Need probleemid on muuhulgas: võimetus oksjoni veebilehele või konkreetsele
oksjonile juurde pääseda, võimetus pakkumist esitada, oksjoni veebilehe ja/või selle aluseks oleva
riistvara ja/või võrguühenduse ja/või oksjoni veebilehe tarkvara tõrked või vead. Lisaks võib oksjoni
veebilehe ja/või selle aluseks oleva süsteemi hooldus tähendada, et võib tekkida probleeme, kuna
oksjoni veebilehele ja/või oksjonile ja/või pakkumise tegemise viisile võib olla piiratud juurdepääs.

7. artikkel – Oksjonite kirjeldus
7.1. Määratud osa kirjeldused ja kogu oksjoni veebilehel olev teave on esitatud põhimõttel „parimate
teadmiste kohaselt”. Seetõttu võib ilmneda, et oksjoni kirjeldus on vale või puudulik.

8. artikkel – Pakkumine

8.1. Pakkumine tuleb teha viisil, mille vidaXL on oksjoni veebilehel välja toonud. Oksjon toimub vastavalt
enampakkumise põhimõttele. vidaXLil on õigus muuta oksjoni läbiviimise viisi igal ajal oksjoni käigus,
vidaXL teeb alati ainult (ühe) avaliku kutse pakkumise tegemiseks. vidaXLil on õigus pakkumist mitte
tunnustada, kui vidaXL leiab, et selleks on mõistlik alus.
8.2. Pakkuja tehtud pakkumist loetakse vidaXLile esitatud õiguslikult siduvaks pakkumiseks. Pakkumine on
tühistamatult ja tingimusteta pakkumisega seotud. Iga pakkuja, kes teeb pakkumise, loetakse enda eest
pakkumise tegijaks ning on isiklikult seotud vidaXLi ja kohustustega, mis tulenevad tema pakkumisest
vidaXLile. See kehtib ka juhul, kui pakkuja väidab, et tegutseb kolmanda isiku nimel.
8.3. Kui mitu isikut teevad ühiselt pakkumise (või on pakkumise juba varem teinud), vastutavad nad sellest
tulenevalt vidaXLi ees ühiselt ja üksikult.
8.4. vidaXLil on õigus oksjonil osaleda ja oksjonitel kolmanda isiku nimel pakkumisi teha.

9. artikkel – Ostulepingu sõlmimine
9.1. Iga pakkumine, mille te vidaXLi oksjonitel teete, on seaduslik pakkumine eseme ostmiseks. Te ei tohi
pakkumist tagasi võtta, välja arvatud kehtivate seadustega lubatud piiratud asjaoludel, näiteks juhul, kui
toode ei vasta oksjoni veebilehel toodud kirjeldusele.
9.2. Oksjonil osalemine ei tähenda, et esemed müüakse lõpuks pakkujale. Isegi kui oksjoni veebilehel on
väidetud, et oksjon toimub enampakkumise lepingu alusel, ei tähenda see tingimata ostulepingu
sõlmimist.
9.3. Pakkuja on teadlik, et oksjonitel müüdavad esemed kuuluvad vidaXLile. Ostuleping sõlmitakse ostja ja
vidaXLi vahel.

10. artikkel – Arve esitamine ja maksmine
10.1. Kui pole kokku lepitud teisiti, peab klient võlgnetava summa tasuma 3 päeva jooksul pärast veebioksjoni
lõppu.
10.2. Tarbijatele toodete müümisel ei ole kunagi lubatud enam kui 50% suuruse ettemaksu tasumine. Kui
ettemaks on ette nähtud, saab tarbija oma õigusi teostada alles siis, kui ettemaks on tehtud.
10.3. Tarbija on kohustatud viivitamatult vidaXLi teavitama vigadest andmetes või makse üksikasjades.
10.4. Kui kasutaja oma kohustusi ei täida, on vidaXLil õiguslike piirangute piires õigus nõuda tarbijalt
mõistlikke kulusid.
10.5. Oksjonil võidetud eseme eest tasumisel ei tohi kasutada sooduskoode.

11. artikkel – Kohaldatav õigus
11.1. Käesolevatele oksjonite üldtingimustele ja oksjonite käigus tekkida võivate vaidluste suhtes
kohaldatakse Eesti seadusi.

12. artikkel – Muud sätted
12.1. vidaXL jätab endale õiguse oksjoni üldtingimusi igal ajal muuta. Muudatuste korral kehtivad uued
tingimused alates järgmisest oksjonist. Kuni tehingu lõpuleviimiseni kehtivad tehingu alguses kehtivad
tingimused. Teie jätkuvat teenuste kasutamist pärast tingimuste muutmist loetakse nende muudatuste
siduvaks aktsepteerimiseks.

