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Placet Group OÜ – äriregistris registreeritud juriidiline isik (Makselahenduse pakkuja ehk Faktoor), kes pakub 

Makselahenduse teenust. 

Faktoor – Makselahenduse pakkuja Placet Group OÜ. 

Placet Makselahendus – on teenus, millega saab Ostja kauba Müüja käest kauba või teenuse eest makstava 

ostusumma jagada osadeks ja alustada tasumist alles järgmisel kuul. Placet Makselahendusega saab ostusumma jagada 

mitmeks osaks.   

Iseteenindussüsteem – on Placet Makselahenduse pakkuja ehk Faktoori kodulehel olev keskkond, mis võimaldab 

Ostjal kasutada Placet Group OÜ teenuseid ja vahetada teateid. 

Müüja – juriidiline isik, kes müüb Ostjale kauba ja kes kasutab Placet Makselahenduse teenust. 

Ostja – isik, kes omandab Placet Makselahenduse teenuse kasutamisel Müüjalt kauba ning kohustub selle eest tasuma 

osadena panga ülekandega Placet Group OÜ kontole. 

Kaup – teenuse esemeks olev asi või teenus. 

Makselahenduse üldtingimused – käesolevad ja tulevikus kehtima hakkavad makselahenduse üldtingimused. 

Keskkond – kaugjuurdepääsuga spetsiaalne Keskkond, kus Müüja loovutab talle kuuluvad nõuded Ostja vastu Placet 

Group OÜ-le (Makselahenduse pakkujale). 

Teenus – Müüja võimalus loovutada oma nõuded Ostja vastu ehk müügiarved Placet Group OÜ-le (Makselahenduse 

pakkujale). 

Kasutaja – on Müüja seaduslik esindaja või tema poolt volitatud esindaja, kes teostab toiminguid Keskkonnas. 

Kauba maksumus – kauba hind koos käibemaksuga. Hinna sisse arvestatakse ka kulleri- või veokulud, kui Ostjat 

pole teavitatud teisiti. 

Osamakse – osa jagatud ostusummast. 

 

1. TEENUSE SISU 

1.1. Makseteenuse olemusena võimaldatakse Müüja juures Ostja poolt välja valitud kauba ostusumma jagada osadeks 

ilma lisanduvate tasudeta. Maksete arv võib erineda ostukohast sõltuvalt, misjärel saadetakse Ostjale info ostu ja 

maksekuupäevadega e-mailile. Kokkuleppe esemeks oleva Kauba omandiõigus läheb Ostjale üle viimase 

Osamakse sooritamisega. Kauba Müüja loovutab müügilepingust tulenevad nõuded Placet Group OÜ-le ehk 

Faktoorile, sealhulgas Placet Makselahenduse osamaksete tasunõuded ning tasunõuete kõrvalnõuded (viivise 

ning tasumise kohustuse mittetäitmisest tekkiva kahju hüvitamise nõuded). 

1.2. Teenuse osana tutvustatakse Placet Makselahendust ja teisi tooteid, tuginedes Ostja ja tema ostude kohta Placet 

Group OÜ-le teadaolevatele andmetele. Placet Group OÜ eesmärgiks on pakkuda Placet Group OÜ teenuste ja 

toodete seast Ostja vajadustele kõige sobivamaid. Ostja andmeid kasutatakse kooskõlas Placet Group OÜ Kliendi 

isikuandmete töötlemise põhimõtetega.  

1.3. Arvestades Ostja varasemat ostu- ning maksekäitumist, mille kohta on Placet Group OÜ andmed saanud 

käesoleva Teenuse või muude Placet Group OÜ teenuste osutamise käigus, võidakse Teenuse osutamisel edaspidi 

pakkuda makselahendust vastavalt Ostja profiilile. Placet Makselahenduse valikule kohalduvad käesolevad Placet 

Group OÜ Makselahenduse Üldtingimused. 

 

 

2. KES SAAVAD KASUTADA 

2.1. Hindamaks, kas Placet Makselahenduse kasutamine on Ostjale jõukohane, teostab Placet Group OÜ päringuid 

avalikesse registritesse ning vajadusel kontrollib ka teisi avalikult kättesaadavaid allikaid. 

2.2. Placet Makselahendust ei võimaldata Ostjale juhul, kui Ostjal on kehtivad maksehäired või kui Ostja on Placet 

Makselahendust juba kasutanud ning pole veel oma ostukorvi summat Placet Group OÜ-le tasunud või Ostja 

ostukorvi summa ületab pakutavat piirmäära. Piirmäära summat saab kasutada ka mitme erineva ostu korral (saab 

vormistada mitu faktooringlepingut). Kasutamiseks olevat vaba limiidi määra on Ostjal võimlik jälgida Placet 

Group OÜ Iseteenindusest. 

 



 
3. TASUMINE JA TEENUSE HIND 

3.1. Placet Makselahendus on tasuta teenus, st ei lisandu intressi ega lepingutasu. Ostu eest saab Ostja tasuda kahel 

viisil. Saab valida, kas tasuda kogu ostusumma pangaülekandena Placet Group OÜ kontole järgmisel kuul või 

tasuda ostusumma vastavalt koostatud makseplaanile (maksimaalselt 6 kuud). Placet Makseteenuse eest 

makset/osamakset tasudes tuleb Ostjal jälgida, et viitenumber ja arvelduskonto number oleksid õiged. 

 

4. TEATED  

4.1. Kui Ostja on ostu eest tasumiseks valinud Placet Makselahenduse, saadab Placet Group OÜ Ostja e-mailile 

vastava teavituse sh maksetähtaegade, tühistamise ja tagastuse tingimuste kohta. Et Ostjal oleks oma ostudest ja 

tagasimaksetest parem ülevaade, siis on teavituses alati ka viide sooritatud ostu summale, ostukohale ning 

kuupäevale. 

 

5. MUUDATUSED 

5.1. Ostja esialgselt valitud Makselahenduse makseplaani hiljem muuta ei saa.  

 

6. TAGASTUSED 

6.1. Kui Ostja soovib oma ostu tagastada, tuleb Ostjal kontakteeruda Müüjaga, kelle juures ost sooritati. Müüja 

teavitab Placet Group OÜ-d Ostja tagastusest ning täies mahus tagastuse puhul tühistab Placet Group OÜ Ostja 

Placet Makselahenduse osamaksed. 

6.2. Võib juhtuda, et arve esimesel maksepäeval siiski esitatakse - nt kui Ostja ostukorv sisaldas ka transpordikulu või 

muid lisateenuseid, mida tagastamisel ei tühistata. 

6.3. Osalise tagastuse korral teavitab Müüja Placet Group OÜ-d tagastusest ning seejärel muudetakse Placet 

Makselahenduse kokkulepet ühepoolselt ja saadetakse Ostjale vähendatud summaga uue Placet Makselahenduse 

makseplaan. 

 

7. OSAMAKSED JA NENDE TASUMINE 

7.1. Teenuse alusel tasumisele kuuluvaid makseid tuleb tasuda Placet Group OÜ-le vastavalt Placet Group OÜ poolt 

esitatud makseplaanile. Samuti on Ostjal võimalus tasuda kauba maksumus osaliselt või tervikuna 

ennetähtaegselt. 

 

8. OSAMAKSETE MITTETASUMISE TAGAJÄRJED 

8.1. Osamakse tasumisega hätta jäämise korral, palume pöörduda Placet Group OÜ poole. Võimalusel vaatame üle 

Ostja makseplaani ja leiame lahenduse vastaval Ostja maksevõimele. 

8.2. Võlgnevuse tekkimise korral võib aga arvele lisanduda viivis ja sissenõudmiskulud, mis määratakse vastavalt 

Placet Group OÜ hinnakirjale. Samuti võidakse Placet Makselahenduse maksetingimustest tulenevalt Ostjale 

esitatud nõudeid edasi loovutada. Sellisel juhul saadetakse Ostjale sellekohase teavituse. Placet Group OÜ-l on 

õigus avaldada teavet Ostja ja Ostjaga seotud tehingute kohta kolmandatele isikutele, kui vastav õigus või 

kohustus  tuleneb seadusest või tingimustest. 

 

9.      MUUD 

9.1. Esitada tuleb alati õiged ja kehtivad isiku- ja kontaktandmed, sest need on Teenuse kasutamise eelduseks. Placet 

Group OÜ võib  piirata Ostja Teenuse kasutamist, kui on alust kahelda Ostja esitatud andmete õigsuses või Ostjal 

on Placet Group OÜ ees mistahes võlgnevus. 

9.2. Kauba vastavuse eest vastutab kauba Müüja ning kõik kaebused selles osas tuleb Ostjal esitada otse kauba 

Müüjale. Rahulolematuse korral Placet Group OÜ Teenuse või teenindusega saab Ostja esimesel võimalusel 

ühendust võtta Placet Group OÜ-ga. Täpsemad juhised selleks on Placet Group OÜ Kaebuste esitamise korras. 

Placet Group OÜ eesmärgiks on lahendada võimalikud erimeelsused läbirääkimiste teel. Soovi korral on Ostjal 

tarbijana võimalik pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse või Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametisse, 

tarbijavaidluste komisjoni poole (Pronksi 12, 10117 Tallinn, telefon 6 201 920, e-post: avaldus@komisjon.ee). 

Kohtuvaidlus lahendatakse Placet Group OÜ asukoha järgses kohtus, kui seadus ei näe ette teisiti. 

Küsimuste korral saab kontakteeruda Placet Group OÜ klienditoega Tel: +372 6630110 või E-post: 

klienditugi@placetgroup.ee. 

9.3. Ostjal tutvuda kindlasti Placet Group OÜ üldtingimustega, kliendi isikuandmete töötlemise põhimõtetega ja 

hinnakirjaga, sest need on Placet Makselahenduse üldtingimuste lahutamatuks osaks. 
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