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41 27.jaan kaup arvuti arusaamatus 
poolte vahel

telefon Osteti sülearvuti Dell. Tarbija ostis 
PhotoPointist laadija - küsis originaallaadijat, 
aga soovitati osta universalne laadija. Kodus 
selgus, et see laadija siiski ei sobi. Kas on õigus 
viia tagasi? Vastus: jah, on küll.

esmane info, 
mida 
teha

Lahendatud Valli

6 kaup autokaup ostis aku, ei läinud tööle, pöördus kauplusesse, 
seal soovitati starterit kontrollida

lahendamis
el

tiiu

24 17.jaan kaup autokaup halb kvaliteet telefon Septembris ostetud autol vahetatud kohe 2 
varuosa. Okt. uuesti tagasi teenindusse. Vastuse 
ootamine on võthud 2,5 kuud. Tarbija ootab 
vastuse ära ja võtab uuesti ühendust. Mis on 
minu õigused? Vastus: Kõigepealt ära oodata 
vastus ja siis edasi tegutseda lähtuvalt 
vastuse sisust.

esmane info, 
õiguse
d

lahendamis
el

Valli

32

kaup euro

ehituskauba hind seonal ainult eurodes V 
pöördusin kpl kui küsida kassast saab teada 
jääbki nii !? Kroonid o ju ainult tarbija 
informeerimiseks kauplemine käib ju ikka 
eurodes

Lahendatud tiiu

1 muu euro hinnad on tõusnud uuel aastal, tõi näiteid V 
vabakaubandus

Lahendatud tiiu

7

teenus euro

bussitrahv seosse euroga on suurem kui 
kroonide puhul V jah see on hinnatõus, on 
ümardatud ülespoole

Lahendatud tiiu

8 teenus euro Starmani arved eurodes pole kroonides 
paralleelselt V edastame TKAle

Lahendatud tiiu

9 teenus euro Swedbanki väljavõte 31 dets lõpuga on 
kroonides pole kahes vääringus V selgitatud vt 
1 jaanuari

Lahendatud tiiu

19 teenus kindlustus Seesam kindlustuse teenindajad ei tohi teenuste 
hindu avalikustada V pöördun nende poole

lahendamis
el

tiiu



26 teenus kindlustus miks keeldutakse teenuse hindu avalikustamast 
V selgitasin ei keelduta see võtab ainult aega

Lahendatud tiiu

5 10.jaan kaup kodumasi
n

halb kvaliteet telefon Ostetud teekann, mis läks katki kohe järgmisel 
päeval. Pood saatis ekspertiisi. Mida teha, kas 
on õigus raha tagasi küsida? Vastus: selgitasin 
kõiki võimalusi, mis hetkel on. Kõigepealt 
oodata eksperdi vastus, siis remont või 
asendamine uuega, poe vastutulekul 
võimalus ka raha tagasi saada.

esmane info, 
õiguse
d 

Lahendatud Valli

23 14.jaan kaup kodumasi
n

halb kvaliteet telefon Ostetud teekann, mis läks katki kohe järgmisel 
päeval. Pood saatis ekspertiisi. Mida teha? 
Vastus: Oodata kõigepealt ära ekspertiisi 
vastus. Sellest sõltub edasine tegevus. 
Tarbija soovis teada oma õigusi ja raha 
tagasi saada.

esmane info, 
õiguse
d

lahendamis
el

Valli

29 20.jaan kaup kodumasi
n

halb kvaliteet telefon Oktoobrikuus ostetud kohvimasin enam ei 
tööta. Mida teha ja millised on õigused? 
Selgitasin

esmane info, 
õiguse
d

Lahendamis
el

Valli

30 20.jaan kaup kodumasi
n

halb kvaliteet telefon Eelmise pöördumise jätkuks helistas tarbija 
ning teatas, et kõik sai korda. Viisakas 
teenindus teenindaja poolt.

korduv info Lahendatud Valli

16 17.jaan kaup mobiil halb kvaliteet telefon, 
venekeelne 
tarbija

Elisast ostetud mobiil, millele antud 3a garanti. 
2 korda juba sama veaga remondis olnud, 
praegu on kolmandat korda. Keelduti raha 
tagasi maksmast, ei antud ka asendustelefoni 
remondi ajaks. Tarbija ostis selleks ise uue 
telefoni. Vastus: aitasin koostada avalduse 
raha tagasisaamiseks. (§223 lõige 1 ja 2 ning 
§225  - kuigi ostja soovib ainult ainult 
telefoni raha tagasi saada.)

esmane abi ja 
info

Lahendatud Valli

33 Kaup mobiil nokia service  v ajabmudeli infot V võtku 
kirjalikult ühendust

Lahendatud tiiu



37 24.jaan kaup muu arusaamatus 
poolte vahel

telefon Kuhu pöörduda ja mida teha, kas ise rumal, et 
selline ost tehtud? Apteegist osteti vererõhu 
aparaat. Hiljem selgus, et maaletooja hind 200 
krooni odavam. Kas nii võib? Piirhind? 
Ettekirjutus, kriteerium? Vastus: vaba 
turumajanduse tingimustes kujundab hinna 
iga ettevõte ise lähtudes oma 
hinnapoliitikast.

esmane info Lahendatud Valli

22 kaup muu pole nimetust eesti keeles V Pöördusin 
korrigeeritud

Lahendatud tiiu

12 13.jaan muu reg.  
vastuvõtul
e

telefon registreerus vastuvõtule esmane info, 
õiguse
d

lahendamis
el

Valli

39 muu registreeru
mine

tuleb jrgm kolmap Lahendatud tiiu

31 kaup telefon handsfree sang murdunud pole võimalik uut 
saada V pöördusin miks pole vastatud öeldi et 
polregi nendega ühendust võtnud

lahendamis
el

tiiu

34 24.jaan kaup telefon halb kvaliteet telefon Teatati, et nädal tagasi tehtud avaldus telefoni 
eest raha tagasi saada rahuldati. Väga 
rahulolev tarbija tänas abi eest.

korduv tänu Lahendatud Valli

35 24.jaan kaup telefon halb kvaliteet telefon Eedeni Elisast ostetud telefon, aga 
kõrvaklappides kohe viga ja ei töötanud. 
Viidud remonti. Uusi kõrvaklappe ie olnud 
anda. Praegu on telefon ilma kõrvaklappideta 
ja ei saa kasutada sellepärast paljusid 
funktsioone. Mida teha? Millised on õigused? 
Selgitasin. Tarbija tegeleb asjaga sel nädalal. 

esmane info lahendamis
el

Valli

14 teenus telefon üleminek ühelt operaatorilt teise, nüüd tuli 2 
arvet V selgitatud

Lahendatud tiiu



4 4.jaan kaup toit eurod Varem maksis "Tallinna leivake" 4.50 krooni - 
see on eurodes 0,2876 = 0,29. Tarbija oli 
müüjalt küsinud, kas on toote hinda tõstetud, 
sest praegu on hinnaks 0,30 eurot. Vastati, et ei 
ole, aga 0,30 eur = 4,70 krooni. Kas tohib 
hinda tõsta 20 senti eesti rahas? Tarbija lubas 
ise minna Õpetaja 9a, kuna leidis, et on 
lubamatult hinda tõstetud. Vastus: See õigus 
on, et pöörduda mujale.

esmane info, 
õiguse
d 

Lahendatud Valli

42 28.jaan kaup toit arusaamatus 
poolte vahel

telefon Helistajaks ettevõtja Hele Mandre Räpina 
vallast. Probleem teede lahtioleku ja 
läbitavusega, puudega laps kooli ja tagasi, 
toidukaup rikneb. Teede korrasoleku eest 
vastutab AS Revekor. Helistasin firmasse: 
firmal on olemas ainult 1 T700, mis antud 
olukorras suudab teid puhastada. Lisaks 
keerulistele ilmastikutingimustele on selles loos 
ka veel keerulised inimsuhted. Edasine suhtlus 
meilitsi

esmane info, 
mida 
teha

lahendamis
el

Valli

3 3.jaan teenus universaal
teenus

arusaamatus 
poolte vahel

telefon Kas korteri radikale tohib pana soojusemõõtjat 
ja maksta ainult selle järgi? Vastus: Võib 
panna, aga maksta tuleb selle järgi kuidas 
on krt. ühistus ette nähtud.

esmane info, 
õiguse
d 

Lahendatud Valli

10 teenus universaal
teenus

veearvetele on juurde pandud , pole eraldi 
veevahet V kiri juhataja

lahendamis
el

tiiu

13 13.jaan teenus universaal
teenus

arusaamatus 
poolte vahel

telefon Gaasiarve tagasiarvestus. Elto, tuleb lisaks 
meil.

esmane info, 
õiguse
d

lahendamis
el

Valli

15 teenus universaal
teenus

gaasiarve kohta küsimus, küsis meie 
meiliaadress V antud

Lahendatud tiiu

17 17.jaan teenus universaal
teenus

arusaamatus 
poolte vahel

meil Saabunud meil on ilma manuseta ja selgitava 
tekstita. Ei ole võimalik lahendust leida.( Gaas)

korduv info lahendamis
el

Valli



36 24.jaan teenus universaal
teenus

arusaamatus 
poolte vahel

telefon Prügifirma Veoolia Valgast saadab Otepääl 
asuva suvila omanikule põhjendamatult suuri 
arveid lepingu taastamise eest. 1xkvartalis vedu 
maksab 32 krooni. 15 päeva hilisema tasumise 
järel 450 krooni lepingu taastamise maksu 
juurde arvestatud. Tarbija tahab vaidlustada 
saadud arve. Saadab andmed meilile.

esmane info, 
õiguse
d

lahendamis
el

Valli

38 25.jaan teenus universaal
teenus

arusaamatus 
poolte vahel

meil Raul Kibena meil ja sellele vastamine ning 
suhtlemine Veoliaga. Selgus, et maksmata 
jäetud ajavahe oli tunduvalt suurem kui tarbija 
poolt öeldud.

korduv info Lahendatud Valli

40 25.jaan teenus universaal
teenus

arusaamatus 
poolte vahel

telefon Helistamine Mart Lukassonile, kes tegeleb 
Tartu linnas libedate tänavate korrashoiu 
teemaga.Vana Kaubamaja esine bussipeatus - 
ellujäämise küsimus inimestele. Ülle Neeme 
vastus: asi on menetluskomisjonis, kinnistu 
omanikuga on räägitud, selgitatud olukorda - 
tulemusteta. Mõlemad ametnikud on nõus, et 
olukord on eluohtlik ja vajab kohest sekkumist.

esmane info, 
mida 
teha

lahendamis
el

Valli

43 teenus universaal
teenus

saatis päringu valalvanem ka ei kontakteeru V 
uus pöördumine meeldetuletusega

korduv lahendamis
el

tiiu

2 info õigus pole vastust V 14 päeva jooksul vastatakse Lahendatud tiiu

18 info õigus tegi pret 2 eks, sai allkirja millal on oodata 
vastust V selgitatud

esmane info Lahendatud tiiu

20 info õigus 17 päeva on möödunud, vastust pole V saatsin 
AS Sebele kirja viitega TKS

lahendamis
el

tiiu

21 info õigus kas bussijuht vastutab pagasiruumi paigutatud 
esemete eest V teha kirjalik järelepärimine

Lahendatud tiiu

11 info õigus naaberkorteris lõhuti sein, KÜ tells ekspertiisi, 
kulu maja kuludesse V kiri juhatusele see peaks 
olema ikka krt omaniku kulu

lahendamis
el

tiiu



27 kaup õigus arvuti ostmise tsekk on kadunud kpl ei anna 
koopiat V pangast kinnitatud väljavõte võtta

Lahendatud tiiu

25 muu õigus pole ikka vastust, V pöördusin järelepärimisega  
õeldi et lahendus leitakse 2-3 p jooksuyl, siis 
saab tarbija avstuse

Lahendatud tiiu

28 19.jaan kaup üigus liising telefon Topp-shopist ostetud liisinguga kaup, mille eest 
kõik maksed tasutud ning liising on läbi. Siiski 
tuli teade, et midagi on maksmata. Tarbija 
uurib veel asja, aga tahtis teada oma õigusi. 
Ootab tagasihelistamist Topp-shopist.

esmane info, 
õiguse
d

lahendamis
el

Valli

sektor
arvuti 1

info 5 autokaup 2
kaup 19 euro 5
muu 4 kindlustus 2
teenus 15 kodumasin 4

43 mobiil 2
muu 2
reg. vastuv 2
telefon 4
toit 2
un. teenus 9
õigus 8

43

valdkond

12% 

44% 9% 

35% 

jaanuar11 - valdkond 

info 

kaup 

muu 

teenus 

2% 5% 11% 

5% 

9% 

5% 
5% 

5% 9% 5% 

21% 

18% 

jaan11 - sektor 
arvuti 
autokaup 
euro 
kindlustus 
kodumasin 
mobiil 
muu 
reg. vastuv 
telefon 
toit 
un. teenus 
õigus 



5% 9% 5% 
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64 23.veebr info info info teledon Kuidas ümardada, kuidas näidata krooni? 
Kumb peab eespool olema?

esmane info lahendatud Valli

53 9.veebr info info info teledon Kas praegu võib väljas olla valimisreklaami 
plakatid? Vastus: oleneb, kas on tegu 
välireklaami või mõne muuga.

esmane info lahendatud Valli

68 info õigused kas võib politsei poole pöörduda, et autot 
kätte ei anta, teeb avalduse lõuna 
prefektuurile

korduv lahendamise
l

tiiu

45 info õigused 3a pole üldkoosolekut polnud V kiri 
juhatusele ja revisjonile

lahendamise
l

tiiu

62 kaup arvutikaup rmtpid programmi ostis, lepingut pole, 
programm arvutab viivist teisiti, kirjutab pret

lahendatud tiiu

67 kaup autokaup  autoparandus ütleb et rihm oli defktne, 
kauplus saatis rihma  ekspertiisi V tuleb ära 
oodata vastus, enen autot kätt ei anta

korduv lahendamise
l

tiiu

48 7.veebr kaup jalanõud kvaliteet teledon Shu kingapoest ostetud novembris 
talvesaapad, mis kahe kuu pärast läksid 
katki. Vahetati kallimate vastu, juurdemaks. 
Ka need lagunesid varsti - pannal. Lubati 
parandaada, aga ei ole sellist pannalt. Mida 
teha? Raha tagasi? Usaldus poe vastu on 
kadunud. Vastus: on võimalik teha 
avaldus, kus selgitada olukorda ja küsida 
raha tagasi.

esmane mida 
teha

lahendatud Valli

54 9.veebr kaup jalanõud kvaliteet teledon Jalanõud katki kolmandal päeval peale 
ostmist. Võeti parandusse, ekspertiisi 
otsusega tuleb reedel 11.02 vastuvõtule.

esmane info lahendamise
l

Valli

56 11.veebr kaup jalanõud kvaliteet teledon Helistas vastuvõtule tuleja. Eilne eksperdi 
juures käimine andis tulemuse. Saapad 
parandatakse eksperdi juures uuesti. 
Kaupluse poolt väga halb töö. Kuidas üldse 
peale parandamist saadeti ekspertiisi - 
eksperdi küsimus oli selline.

korduv mida 
teha

lahendatud Valli



46 3.veebr kaup kodumasin kvaliteet teledon Maximast ostetud veekeetja. Teisel päeval 
tagasi viidud ja antud poes ekspertiisi. Täna 
saab vastuse, aga soovis teada enda õigusi.

esmane õigused lahendatud Valli

49 7.veebr kaup kodumasin kvaliteet teledon Veekeetja on teist korda katki. Kas võib raha 
tagasi küsida? Rääkisin ka poe juhatajaga 
ja raha tagastatakse. 

korduv mida 
teha

lahendatud Valli

60 15.veebr kaup mobiil kvaliteet vastuvõtt Avalduse kirjutamisel abi osutamine Elisale, 
Alo Mureli poolt. 22.12.2010 kuni 
praeguseni on telefon remondis ja ei ole 
teada, kaua veel.

korduv abi 
avaldus
e 
kirjuta
misel

lahendatud Valli

55 9.veebr kaup muu kvaliteet teledon Mõisavahe 2 apteegist ostetus kraadiklaas 
2010 aasta lõpus. Selgus, et kraadiklaas 
valetab 7 - 8 kraadi näidus. Viidi tagasi, ei 
tahetud vastu võtta, sest pakend rehenenud. 
Ekspertiis tegi kindlaks, et on tootja praak. 
Ostja soovib raha tagasi, aga müüja pakub 
uut kraadiklaasi. Kui ka uus kraadiklaas on 
vigane, siis saab raha tagasi. Ostja on väga 
nördinud ja pahane.

esmane mida 
teha

lahendatud Valli

59 14.veebr kaup muu kvaliteet teledon Kraadiklaasi lugu: apteek pakub ikkagi uut 
toodet. Tarbija on väga ärritatud ka minu 
peale. Võtab vastu pakutud kauba.

korduv mida 
teha

lahendatud Valli

58 12.veebr kaup toit kvaliteet teledon Otepäält ostetud pudel õlut. Joomisel selgus, 
et pudeli siseküljel on moodustisi, mis sinna 
ei kuulu. Mida teha? Kas pudeleid üldse 
pestakse? Vastus: pöörduda Tartus Põllu 
tn. asuvasse Toidu- ja Veterinaarametisse.

esmane mida 
teha

lahendatud Valli

66 teenus autoremont ostis hammasrihma, see asendati 
autoteeninduses,paari p pärast see uus rihm 
purunes ja mootor jooksis kokku, pöördus 
teenindusse parandati nõutakse u 4000kr, ei 
ole nõus V põõrdub kaupluse pole kust ostis 
hammasrihma

esmane lahendamise
l

tiiu



69 teenus autoremont kas võib Fordi esinduse poole pöörduda 
hindamaks remondi kvaliteeti V jah just seda 
tahtsin ka mina soovitada

korduv lahendatud tiiu

63 22.veebr teenus hambaravi etteregistre
erimine 
vastuvõtule

teledon Homseks kella 12-ks. Rasedale naisele 
osutati esmaabi stom. Polikliinikus ja öeldi, 
et see on tasuta - perearsti poolt antud info. 
Peale protseduuri aga esitati siiski suur arve. 
Miks? Võtsin ühendust Stom. Pol. Ja mulle 
selgitati, et tasuta esma-abi alla kuulub: 
paistes hambaga tegelemine, mädakoti 
avamine, väljatõmbamine - eluohtlikud 
olukorrad. Muu kõik on tasuline - rohi, 
puurimine jne. Vastus: Vähene info 
vahetamine patsiendi ja arsti vahel.

esmane mida 
teha

lahendamise
l

Valli

57 11.veebr teenus info arusaamatu
s poolte 
vahel

meil On ostetud kassapõhine 
raamatupidamisprogramm ReimoFIE mitu 
aastat tagasi. Seoses eurole üleminekuga on 
tarvis arvetes muuta kroonid ümber 
eurodeks. Aga selleks ollakse sundseisus: 
tuleb osta versiooniuuendus koos 
kasutajatoega, mis maksab umbes 40 eurot. 
Kas nii on õige? Vastus: see on äri. 
Ettekirjutusi teha ei saa. Otsida 
alternatiive. 

esmane mida 
teha

lahendatud Valli

61 teenus info infotelefonide hinnad, suunasin kust leida 
infot

lahendatud tiiu

65 teenus info Helvetia Apotheke, kas tarbijakaitse saab 
midagi etet võtta selgitatud

lahendatud tiiu

51 7.veebr teenus sideteenus arusaamatu
s poolte 
vahel

teledon Staarmani klient hädas zuumboxiga, mis ei 
tööta. Tarbija helistas tel. 1770 ega saanud 
isegi ühendust. Kordas kõnet, tulemus sama. 
Hiljem avastas, et kahe kõne maksumused 
olid 11 eek ja 12 eek sentidega. Infotel. 
Pandi ootele, kui oli kõik selgitused 
lüpetatud. Isegi ei vastatud ja kõned läksid 
kalliks maksma? Miks? Vastus: Saatsin 
kirja Starmanile. 

esmane mida 
teha

lahendamise
l

Valli



52 7.veebr teenus sideteenus arusaamatu
s poolte 
vahel

teledon Tarbijakiatseameti vastus Starmani asjus: 
Tarbija ei ole kohustatud kaua ootama. Ta 
võib ise kõne lõpetada.Ajapiiri ei ole paika 
pandud ooteaja kestvusele.

korduv mida 
teha

lahendatud Valli

44 2.veebr teenus universaalteen
us

kvaliteet teledon Tarbija soovis teada, millist kraadi peab 
näitama köögi kraanist tulev soe vesi? Kas 
on üldse paika pandud? Mitmekorruselise 
maja esimesel korrusel on vee temp. 37'. 
Vastus: helistasin Emajõe Veevärki ja 
uurisin ka internetist - 55'C peaks olema 
sooja vee temperatuur, mis tuleb kraanist.

esmane info lahendatud Valli

47 4.veebr teenus universaalteen
us

arusaamatu
s poolte 
vahel

teledon Hele Mandrele vastamien meilitsi. Vastus: 
meie ei saa aidata ettevõtjaid, aitame  
tarbijaid.

korduv õigused lahendatud Valli

50 7.veebr teenus universaalteen
us

arusaamatu
s poolte 
vahel

meil Hele Mandre meil selle kohta,et 
tagastaksime tema saadetud dokumendid.

korduv l lahendatud Valli

sektor
info 4 arvutikaup 1
kaup 11 autokaup 1
teenus 11 autoremont 2

26 hambaravi 1
info 5
jalatsid 3
kodumasin 2
mobiil 1
muu 2
sideteenus 2
toit 1
universaaltee
nus 3
õigused 2

26

valdkond

16% 

42% 

42% 

veebruar11 - valdkond 

info 

kaup 

teenus 

4% 4% 
7% 

4% 

19% 

11% 8% 4% 

8% 

8% 

4% 

11% 8% 

veebruar11 - sektor 
arvutikaup 

autokaup 

autoremont 

hambaravi 

info 

jalatsid 



8% 



JRK. 
NR.

KUUPÄEV VALD
KOND

SEKTOR VÕTMES
ÕNA

PÖÖRDU
MISE 
VIIS

PROBLEEM TÜÜP TASE LAHEND KES 
TEGELES

73 1.märts kaup auto müük telefon Vastuvõtule 13.30-ks. Eraisik müüs 
firmale auto. 100 m hiljem tekkis rike. 
Nüüd tahab firma, et võetaks auto tagasi. 
Remont väga kallis. Vastus: 
läbirääkimised mõistlikuks kokkuleppeks. 
Eraisikult ostu puhul ei saa rakendada 
VÜS-i.

esmane mida 
teha?

lahendatud Valli

77 14.märts kaup auto kvaliteet telefon Firmalt ostetud auto. Selgus, et ei ole nii 
korras ku lubatud. Tuleb vastuvõtule - 
hiljem tühistas selle. 

esmane mida 
teha?

lahendatud Valli

75 kaup e-
kaubandus

internetist ostis juuksepikendusi, tahab 
atgasi saata, õigused? Selgitasin

esmane lahendatud tiiu

72 kaup jalatsid vahetamisõigus, vastatud lahendatud tiiu
89 23.märts kaup mobiil arusaamatu

s poolte 
h l

kiri Rääkisin Tele2 eraklienditeenindajaga. 
Kui telefonile järgi ei tule, siis telefon 
hä it t k   k  j  l i t täit  

esmane mida 
teha?

lahendatud Valli

80 kaup postikaup Helvetia Apotheke, kirjutas, et soovib 
lõpetada, nõõd nõuavad trahvi et 
maksmata V pret et on makstud, tõendab 
panga kaudu

lahendatud tiiu

70 kaup toit aitasin pret kirjutada Annelinna Maximale 
andsin ka VTA tel nr

lahendatud tiiu

83 kaup toit helistas, et VTAs on automaatvastaja, ei 
oska nii palju eesti keelt, võtsin ise 
ühendust, sain spetsialisti nr kes tegelb 
Maximaga, tarbija helistab

lahendatud tiiu

85 14.märts kaup veepump kvaliteet telefon Septembri lõpus ostetud turult FIE-lt 
veepump. Praegu katki. Millised on 
õigused, mida teha? Vastus: minna tagasi 
ja lasta teha ekspertiis. Kuna ost on tehtud 
alla 6 kuud tagasi, siis jääb ekspertiisikulu 
müüja kanda. 

esmane mida 
teha?

lahendatud Valli

81 KÜ õigus töüna õhtul on kohtumine esimeghega , 
soovitasin enne seda veel konsulteerida 
aadoga

lahendatud tiiu



84 KÜ õigus meie helistasime KÜ esimehele, TKS ei 
täida, pole ikka veel vastnud tarbijale 
Ütles, et maja süsteemi viga ei ole

lahendatud tiiu

94 muu vastuvõtul
e

soovib vastuvõtule lahendatud tiiu

87 muu vastuvõtul
e

homme kell 17 lahendatud tiiu

88 muu vastuvõtul
e 

kokku lepitud lahendatud tiiu

71 muu õigus töövõtulep vastavus lepingutingimustele, 
VÕS 26 pt 

lahendatud tiiu

79 teenus autoremon
t

autoeksperte? Edastasin info lahendatud tiiu

86 teenus autoremon
t

tagantjärele on raske tõendada, kas osa või 
teenus oli defektne

lahendatud tiiu

90 teenus ehitus töötasu telefon ja 
ka vastuvõtt

Firma S.V.K Viimistlus OÜ on teostanud 
eramu siseviimistluse. Tellija keeldub 
viimast makset maksmast, kuna leidis vea 
parketi paigaldamises. Tellija ostis ise kõik 
materjalid, aga ei ostnud kilet.Nüüd ongi 
probleem näiliselt selles. Töö teostaja aga 
väidab muud. Lisatööd pidi klient ise 
maksma, ülejäänu eest maksab Swedbank 
Varakindlustus AS. Vastus: viga tuleb 
parandada, aga kahju jagada kolmele, § 
641.3. Läbirääkimised.

korduv mida 
teha?

lahendamise
l

Valli

93 1.märts teenus info politsei telefon Mõni päev tagasi käisid vargad Aardla-
Pääsukese raj. Politsei ei võtnud avaldust. 
Samuti ei ole mingit infot. Mida teha? 
Vastus: helistada politseisse ja küsida 
asjaga tegeleva uurija nime ning telefoni 
numbrit. 

esmane mida 
teha?

lahendatud Valli

78 teenus muu pediküüri koolituse kvaliteediga pole 
rahul, pöördugu koolitusfirma poole pret

esmane lahendatud tiiu



91 23.märts teenus muu arusaamatu
s poolte 
vahel

telefon Arctic spordiklubi sooduspakkumine 
veebruaris. 30 eurot + liikmekaart tasuta. 
Sõlmis lepingu, aga ei lugenud üldse läbi. 
Märtsis ei ole käinud klubis, aga tuleb 
maksta 55 eurot liikmemaksu. Äraütlemine 
tuleb teatada ette 1 kuu. Teeb täna 
avalduse, siis saab lõpetada 23 aprillil. 
Läks asja uurima ja helistab tagasi.

esmane mida 
teha?

lahendatud Valli

76 teenus universaalt
eenus

kas esimees on ühingule vastanud, temale 
ei ole V-ei ole

korduv lahendamise
l

tiiu

74 15.märts teenus universaalt
eenus

arusaamatu
s poolte 
vahel

telefon Maakodu, kus ei elata, aga prügiarved 
tulevad. Mida teha? Vastus: Teha avaldus 
vallavalitsusele ja sealt ka prügifirmale.

esmane mida 
teha?

lahendatud Valli

82 teenus õigus kas saab osa raha tagasi, pret nõuab 
koolitaja asendamist teisega

lahendatud tiiu

92 29.märts teenus õigus võlgnevus telefon Maksuametis võeti ära tulumaksutagastus. 
Selgus, et 2001 a. on võlanõue, mis on 
antud kohtutäiturile. On möödunud üle 10 
a. Kas on õige ja kas ei ole asi aegunud? 
Kuidas saada abi, ka juriidilist? Täpsemaid 
asjaolusid ei olnud helistaja nõus 
avaldama. Vastus: tudengite 
nõustamiskeskus Näituse tänavas saab 
ehk aidata.

esmane mida 
teha?

lahendatud Valli
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S
101 kaup auto halb 

kvaliteet
telefon Ostetud auto,millega saadi sõita ainult 300 km. Siis läks auto 

katki. Endine omanik ei võta telefoni vastu. Mida teha? 
Vastus: see on eraisikute vaheline asi ja meie ei saa aidata.

esmane mida 
teha

lahendatud Valli

105 kaup auto ostis teise inimese käest, ainult kohtu kaudu lahendatud tiiu

114 26.apr muu egistreerimi
ne 
vastuvõtuks

registreeri
mine 
vastuvõtu

telefon Homseks 11.00 esmane mida 
teha?

lahendami
sel

Valli

113 21.apr kaup e-
kaubandus

internetio
st

e.kiri Vastamine meilile. esmane mida 
teha?

lahendatud Valli

115 teenus elekter elektrinäi
du 

valli

104 kaup jalatsid halvasti parandatud selgitasin õigusi lahendatud tiiu

112 kaup jalatsid sai 2 päeva kanda, tehti ekspertiis, kandja oma süü, läks 
kingsepa juurde, tootmisdefekt, lasi ära parandada V kui olek 
senen meie poole pöördunud oleksim esoovitanud ekspert mai 
gluhhova poole pöörduda

lahendatud tiiu

95 5.apr teenus kindlustus kahjutasu telefon Eile hommikul olnud avarii, milles sai auto kannatada. IF 
Kindlustus maksab ainult 500 eurot, kuigi remont läheb 
maksma 600. Kas see on õiglane? Lahendus: võtab raha vastu 
ja maksab siis ise juurde. Helistab ka kahjutekitajale, soovib 
kokkulepet kahju hüvitamiseks ka temalt.Võtab 
remonditöökojalt garantiikirja vigastuste kohta.

esmane mida 
teha?

lahendatud Valli

106 teenus kvaliteet pole rahul Maxima teenindusega , pret juhatjale lahendatud tiiu

108 13.apr kaup mobiil maksed telefon HobbyHallist tellitud 8a tagasi telefon. Nüüd teade 
inkassofirmast, et maksmata 1-2 osamaksu. Väidetavaid kirju 
ei ole tarbija aga saanud. Võtavad ise firmaga ühendust ja 
informeerivad ka meid.

esmane mida 
teha?

lahendami
sel

Valli



110 15.apr kaup mobiil maksed telefon HobbyHallist uuesti. Kas aegumine ei ole mitte 3a?   Vastus: 
§149 (10a). Sama  § punkt 4 ütleb,et 3a pikeneb 10a-ni kui 
kohustatud isik rikkus tahtlikult oma kohustusi. Tuleb 
siiski ära maksta.

korduv õigused lahendatud Valli

107 13.apr kaup muu prillid vastuvõtt Tarbija on tellinud optilised prillid. Tšekile ei võetud tellija 
telefoni numbrit. Tema ise läks tootele alles 2a. pärast järgi. 
Siis selgus, et prilid on ära visatud. Tarbija arvates on firma 
valesti käitunud ja süüdi. Lubas tulla koos dokumendiga 
kontorisse.

esmane õigused lahendatud Valli

100 kaup muu lasteaias prillid katki, eeskirjades et kasvataja vastutab see aga 
nõuab et lapsevanem kannaks kulud , kirjutab pret

esmane lahendatud tiiu

109 15.apr kaup riided ei sobi telefon Ostetud laste püksid TAKKO'st Lõunakeskuses. Lõige ei sobi 
ja ei taha ka kinkekaarti või muud kaupa sealt. Kas on õigus 
raha tagasi saada? Vastus: ei ole.

esmane õigused lahendatud Valli

96 7.apr teenus sideteenus starman telefon Alles liitunud Starmani klient - liitus sooduspaketiga 23 eurot, 
aga juba tõstei hinda 26 euroni. Kas on õigus hoida klienti 
ikkagi 1a. Kinni? Vastus: lugeda läbi leping. Kui lepingus 
on punkt, et Starman jätab endale õiguse muuta hinda, siis 
on neil see õigus.

esmane mida 
teha?

lahendatud Valli

98 11.apr teenus sideteenus sisuteenus telefon Perioodiline sisutenus, üks kord on makstud. Saadeti ka sõnum 
"stopp", samuti meil teenusepakkujale, kes ei ole aga 
vastanud. Mida edasi teha, et vältida rohkem maksmist? 
Vastus: Tuleb ära oodata nendepoolne vastus, aga olete 
teinud enda poolt kõik lepingu lõpetamiseks õigesti.

esmane mida 
teha?

lahendatud Valli

97 11.apr teenus universaalt
eenus

vesi telefon Soe vesi, krt. ühistus on majas sooja vee temperatuur 39'. 
Vastus: lahendus tuleb leida krt.ühistu siseselt.

esmane mida 
teha?

lahendatud Valli

99 11.apr teenus universaalt
eenus

vesi telefon Kuhu tuleb ikkagi pöörduda ja mida täpselt kirjutada? Vastus: 
ühistu esimehele avaldus ja ühistu siseselt lahendada sooja vee 
küsimus.

korduv mida 
teha?

lahendatud Valli

102 muu õigus inkasso ähvardus, emateab, selgitatud esmane lahendatud tiiu

111 muu õigus kas pret tähitud kirjaga? Selgitatud lahendatud tiiu

103 eraisik eraisikule tk ei saa aidata lahendatud tiiu
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133 19.mai kaup el. tööriist garantii telefon Ostetud elektrikäi. 5 minutilise töötamise järel läheb 
kuumaks ja oht, et põöeb läbi. Garantiitalong aga 
ütleb, et läbipõlemise korral garantii ei kehti. Mida 
teha? V: pöörduda uuesti poe poole ja lasta teha 
ekspertiis.

esmane mida 
teha?

lahendatud Valli

115 2.mai teenus elekter näidud telefon Mure elektrinäidu teatamise pärast. Koduleht ei tööta 
korrapäraselt, telefonitsi ei saa ka kõike korralikult 
selgitatud, arve teadasaamiseks vajalik 3 päeva pärast 
helistada. Miks nii, ei ole üldse tarbijasõbralik. 
Vanainimeste jaoks väga keeruline ja arusaamatu. 
Kas on võimalik seda asja kontrollida ja paremaks 
muuta? Vastus: pöörduda Tartu TKA poolr, krllrl on 
kontrollimise ja karistamise õigus.

esmane mida 
teha?

lahendatud Valli

127 12.mai kaup elektoonik
a

garantii telefon Kui pikk on telefoni akule antav garantii? V: see 
antakse tootja või müüja poolt. Lugeda kaasasolevat 
infot. Pretensiooni esitamise aeg on seadusest 
tulenevalt 2a.

esmane info lahendatud Valli

116 3.mai teenus finantsteen
us

leping telefon Tähtajalise hoiuse leping sõlmitud pangas. 
Suusõnaliselt on kliendile lubatud,et enne tähtaega 
katkestamise puhul ei tule maksta lepingu 
katkestamise tasu. Lepingus on aga see punkt kirjas. 
Kas tegu võib olla tarbijalõksuga? Vastus: 
allkirjastatud leping kuulub täitmisele.

esmane mida 
teha?

lahendatud Valli

117 teenus finantsteen
us

eksitav info eksitav info tähtajalise hoiuse lepingus. Nõutakse tasu 
hinnakirja alusel, hinnakirja aga veel ei ole, vastati, et 
ei nõutagi V edastada TKA peajuristile

esmane lahendatud tiiu

140 31.mai teenus kindlustus hindamine telefon Registreerus ka vastuvõtule. OberHaus 
kinnisvarafirmaga arusaamatus.

esmane mida 
teha?

lahendamis
el

Valli



141 31.mai teenus kindlustus hindamine vastuvõtt Tarbija väitel ei ole tema OberHausist korteri 
hindamist tellinud. Võtsin ühendust firmaga, kus oldi 
aga vastupidisel seisukohal. Vastasseis väga suur ja 
teineteise süüdistamine. Tarbija pöördub TKA poole.

korduv mida 
teha?

lahendatud Valli

125 9.mai teenus kinnisvara leping meil Vastamine Merike K. meilile. Maakler ei sõlminud 
maja müüki võtmiseks lepingut.

esmane mida 
teha?

lahendatud Valli

119 kaup kodutehnik
a

oli paranduses Arwestis, viis sõiduauto istmel koju, 
lülitas sisse, ekraani ülaosas valge triip. Pöördus 
tagasi, vastatiet on tem atranspordi süü. Ei ole sellega 
nõus, mis teha V pöörduda eksperdi poole nt võru tn 
kodumasinate remont eksperdi arvamuse saamiseks

esmane lahendamis
el

tiiu

120 kaup kodutehnik
a

helistas,võru tn ekspert ei taha anda paberit V mingu 
kohale selgitagu lisada tk soovitus

korduv lahendamis
el

tiiu

121 kaup kodutehnik
a

helistas, et Akordi eksperdilt saab eksperdi arvamuse korduv lahendatud tiiu

122 6.mai teenus kodutehnik
a

elektririke telefon Starmani kliendil põles kogu kodutehnika läbi EE 
kõrgepinge pärast. EE andis lubaduse hüvitada kahjud 
remondile kulunud summa ulatuses vastavalt 
tsekkidele. Mida teha siis, kui ei ole võimalik 
parendada? Kes hüvitab muud kahjud - sõit Soomest? 
V: koguda kõik tsekid, võtta eksperdi või ekspertiisi 
akt selle kohta, et ei ole võimalik remontida. Esitada 
avalsus muude kulude hüvitamiseks seoses tekitatud 
ebamugavustega seotud kulutuste kohta.

esmane mida 
teha?

lahendatud Valli

123 6.mai kaup mobiil mobiil telefon Telefoni remont ebaõnnestunud kahel korral. Tarbija 
viis tel. esindusse tagasi ja lisas avalduse, et ei soovi 
enam remontimist vaid toote asendamist uuega. Pika 
aja pärast vastati, et saadeti kõrgma taseme remonti. 
Täna teatati, et tel. on tagasi ja korras, tulge järgi. 
Mida teha? V: Peale esimest ebaõnnestunud remonti 
oleks tulnud küsida raha tagasi.

esmane mida 
teha?

lahendatud Valli



128 13.mai kaup muu garantii telefon Tallinnast Nõmmel asuvast zoo poest ostedud õng. 
Oleks vaja garantiikorras tagasi pöörduda, aga tsekk 
on kadunud. Kas võib võtta panga väljavõtte, sest 
maksti kaardiga? V: Jah, võib küll.

esmane info lahendatud Valli

129 16.mai teenus muu pant meil Meil H. Punnissonilt. Helistasin Q pandimajja, saatsin 
nile meili edasi. Asjaga tegeldakse. 

esmane info lahendatud Valli

131 teenus postiteenus Helvetia Apotheke saadetised tulevad, naine surnud V 
tellimuste lõpetamise soovist helist tel 6160700

esmane lahendatud tiiu

126 9.mai teenus prügivedu leping vastuvõtt Probleem prügiveoga maal, kus tegelikult ei elata ja 
prügi ei teki. Miks peab olematu teenuse eest 
maksma? V: kord aastas tuleb teha vallavalitsusele 
avaldus, kus ära märkida põhjused ja paluda 
vabastust.

esmane mida 
teha?

lahendatud Valli

132 teenus prügivedu v loobumiseks avaldus vallavalitsusele, et korraldab 
ise jäätmeveo

esmane lahendatud tiiu

139 30.mai teenus reis puhkusereis telefon Tensi Reiside reisiga rahulolematu tarbija teeb 
firmale kirjaliku avalduse 2 eksemplaris ja ootab 2 
nädalat vastust. Võtsin ühendust firma Tartu 
esindusega ja selgus, et tarbija ei rääkinud kogu tõde. 
Firma arvestab antud juhtumiga ja informeerib 
edaspidi reisijaid põhjalikumalt, kes peavad olema 
ühes kajutis või toas puudega inimesega. 

korduv mida 
teha?

lahendamis
el

Valli

137 27.mai teenus reis puhkusereis telefon 4-ne kajut puhkusereisil Tensi reisidega. Kajutit tuli 
jagada sügava puudega isiku ja tema saatjaga. Väga 
võimatud tingimused helistaja jaoks. Reis oli rikutud. 
Mida teha, et saada konpensatsiooni?

esmane mida 
teha?

lahendamis
el

Valli

130 16.mai teenus reisijate 
vedu

AS SEBE meil Meil tarbijalt Diana. Helistasin ASSEBE Tatu 
Linnaliinide infosse 17787 ja 53401526. Vastus 
lubati anda homseks. 17.05 vastasin meilitsi tarbijale.

esmane info lahendatud Valli



136 26.mai teenus sideteenus starman telefon Starmani kliendil põles läbi ruuter ülepinge tõttu. 
Nõutakse 70 000 krooni. Kas on õige? V: Vajan 
täpseid andmeid. Jään ootama meili.

esmane info lahendatud Valli

138 27.mai teenus sideteenus starman meil Maiu Essi meil starmani ruuteri asjus. korduv mida 
teha?

lahendamis
el

Valli

124 9.mai kaup toidukaup kommid telefon 9 a. laps ostis kaks karpi vodkaga komme. Ühe kinkis 
emale, teise sõi koos sõbraga ära. Kas lapsele võib 
selliseid komme müüa? Väga emotsionaalne jutt. V: 
Otsest keeldu nande kommide müümiseks lastele ei 
ole. Müüja otsustab, mida teeb, aga ei soovitaks. 

esmane õiguse
d

lahendatud Valli

134 20.mai kaup muu ostukviitun
g

meil Meil A.T. Kas toote ostukviitung/arve on ainuke 
võimalus tagasi müüja poole pöörduda? Vastatud 20. 
05 

esmane info lahendatud Valli

118 muu vastuvõtul
e 

tuleb homme esmane lahendatud tiiu

135 24.mai õigused õigus lepingu 
lõpetamine

telefon Töölepingu lõpetamine. Kas on õigus nõuda kohest 
lõpetamist? V: § 79 Pooled võivad nii tähtajalise kui 
tähtajatu lepingu lõpetada igal ajal kokkuleppel.

esmane info lahendatud Valli
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144 6.juuni kaup auto kvaliteet telefon Ostetud eraisikult auto. Kuidas saab ostust 
loobuda,kui ilmnesid vead? V: ei saagi.

esmane mida 
teha?

lahendatud Valli

148 kaup auto garantii telefon Ostetud kallis 500 000 EEK auto, mille kerele on 
antud 15 a. garantii. 2 aastat käidi sama firma 
hoolduses. Ukse lingi juurest on värv maas, mida ei 
parandatud ära. Nüüd väidetakse, et tarbija ei ole 
tahtnud ise parandamist, sest ei ole kuskil kirjas. 
Klient ei kahelnud selles, et pretensiooni ei panda 
kirja. Selle talvega on kerelt ja koobastest värv 
maas. Firma väitel ei kehti sellele 15a garantii kuna 
viimased aastad ei ole kasutatud nende 
hooldusteenust. V: läbi vaadata leping, kas on sees 
punkt, mis ütleb, et kogu aeg tuleb kasutada antud 
firma teenust.

esmane mida 
teha?

lahendatud Valli

153 13.juuni kaup auto a vana värv ukselingi juurest tuleb ära, tuleb 
vastuvõtule

esmane lahendamisel Tiiu

142 3.juuni teenus autoremo
nt

kvaliteet telefon Auto viidud remonti esiklaasi vahetuseks. Hiljem 
selgus, et kapotil on mõlk. Töömehed ei tunnista 
oma viga. Mida teha? V: püüda saavutada 
kokkulepe.

esmane mida 
teha?

lahendatud Valli

150 teenus e-teenus leping telefon Helistajaks meesterahvas, kes hädas Helvetiaga. Ta 
ei saa telefonitsi firmat kätte, et lõpetada leping. V: 
saata kirjalik avaldus tähitud kirjaga.

esmane mida 
teha?

lahendatud Valli

151 10.juuni info info info telefon Mis kellani oleme avatud? Kui jõuab, siis helistab 
tagasi. 

esmane mida 
teha?

lahendatud Valli

143 3.juuni kaup jalatsid kvaliteet telefon Eedenist ostetud laste kingad. Kolme päeva pärast 
hakkas nahk kooruma. Pood väga vaenuliku 
suhtumisega, kes praeguseks kahtleb poe 
erapooletuses ekspertiisi tegemisel. V: võimalik on 
lasta uus ekspertiis teha või küsida eksperdi 
arvamust Kalevi 4

esmane mida 
teha?

lahendatud Valli



155 15.juuni kaup jalatsid kvaliteet telefon Ostetud kingad, mis läksid katki esimesel kuul. Pood 
saatis ekspertiisi Tallinnasse. Vastuses öeldi, et 
kandja viga.Tarbija ei ole sellega nõus. Mida teha? 
V: Võib tellida uue ekspertiisi Tartus Kalevi 4

esmane mida 
teha?

lahendatud Valli

160 kaup kodutehni
ka

ebameeldiv hirmus hais kui avab kaane, on keetnud 
rohkem kui 5 korda, tahab kontrollida V 
pretensioon kauplusele

esmane lahendamisel Tiiu

161 kaup kodutehni
ka

Kas saaksie anda terviseameti tel nr v 77422 labor korduv lahendamisel Tiiu

162 kaup kodutehni
ka

Lõunakeskuse Rimi  waterketler hieroglüüfid Hiinas 
valmistatud odav 145 kr 

korduv lahendamisel Tiiu

163 kaup kodutehni
ka

kauplus selgitas et veekeetja on valmistatud 
odavast ülessulatatud plastmassist, aga tervisele 
see kahjulik ei ole Selell tarbijale aga 
kompenseerida ei saa, sest kasutusjuhendi kus oli 
kuup ja tempel on ta ära visanud u 400 ostjalt ostis 
RIMI veekeetjad tagasi juba kevadel

korduv lahendatud Tiiu

154 13.juuni kaup mobiil kvaliteet telefon Tele2 ostetud Nokia tel, mis just saadeti kolmandat 
korda remonti. Tarbija soovis küll raha tagsi või 
vahetamist, aga öeldi, et tal ei ole selleks õigust. 
Kuidas on? V:  §223.1ja.2 Esitada kirjalik avaldus, 
aga hetkel on tel juba parandamisel.

esmane mida 
teha?

lahendatud Valli

152 13.juuni teenus mobiilitee
nus

tele2 piirang 10 eur kui läheb üle selle ei saa üldse 
suhelda V vaadaku lepingust järele, tuleb 
vastuvõtule

esmane lahendamisel Tiiu

156 20.juuni muu muu info telefon Kasutatud riiete poe müüja küsib: ostja kukkus 
poes, kuna ei märganud astet ja nõuab nüüd 
kompensatsiooni. Mida teha? V: tegu on ruumide 
ohutuse küsimusega.Milline oli astme märgistus, 
ohtlikkus? Otsest kompensatsiooni ei ole ette 
nähtud.Tehnilise järelvalve või päästeameti välja 
antud loa olemasolu. Kokkuleppe küsimus.

esmane mida 
teha?

lahendatud Valli



147 kaup muu arusaamat
us poolte 
vahel

telefon Helistas parukaid valmistava firma ettevõtja. Tarbija 
nõuab kauba ümbervahetamist. Eelnevalt on 
tarbijat informeeritud õigest kasutamis- ja 
hooldamistingimustest, aga ei ole kaasa antud 
kirjalikku teavet. Ettevõtja andis lubaduse, et 
edaspidi on kaasas ka kirjalik kasutusjuhend. 
Praegune juhtum lahendatakse kokkuleppel.

esmane mida 
teha?

lahendatud Valli

145 6.juuni teenus muu arusaamat
us poolte 
vahel

telefon Helistajaks taksofirma dispetser,kes oli mures reede 
õhtul toimunud intsidendi pärast 3 tütarlapsega.Oli 
tellitud takso, joobes tütarlapsed väljusid sellest 
autost ja jooksid minema. Telliti uus masin ja 
sõideti Maasikasse. Pühapäeval teatati firmasse,et 
taksojuhi süül on ühe tütarlapse kingad katki ja 
samuti rikutud ka geelküüs. Kuidas käituda? V: 
vigastused oleks tulnud kohapeal fikseerida ja kohe 
teatada ka firmasse. Tagantjärgi on seda raske teha. 
Kas tehti sellekohane avaldus politseile või 
taksofirmale? Ei tehtud.Püütakse leida kokkulepet. 
Täna kohtutakse, varem ei olnud tarbija nõus 
kohtuma. Firma esindajal on kahtlus, et tegu võib 
olla väljapressimisega.

esmane mida 
teha?

lahendatud Valli

146 6.juuni teenus muu arusaamat
us poolte 
vahel

telefon Veelkord taksofirmast: kuidas teha kindlaks kingade 
õige maksumus? Võidakse küsida ju mida iganes. V: 
Kalevi 4 Mai Gluhhova poole pöörduda, tema on 
ekspet. Sain väga suured tänud selle eest, et üldse 
olemas oleme. Helistaja oli meeldiv ja hea suhtleja.

korduv mida 
teha?

lahendatud Valli

157 22.juuni muu reg. 
Vastuvõtul
e

info telefon Registreeriti vastuvõtule 16.00-ks esmane mida 
teha?

lahendatud Valli

159 teenus univ 
teenus

PEN juhi katkemine põhjustas kodumasinate 
rikkeid, EE jaotusvõrk OÜ ei hüvita kulusid. V 
pöördub ühistu poole

esmane lahendamisel Tiiu

149 Tiiu

158 22.juuni telefon Credexi teema Tiiu
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167 kaup auto ukselingi juures värv tuleb ära, käis ka esinduses 
Riiast tuli vastus et oma viga pole sellega nõusV 
küsigu teistelt autoekspertidelt arvamusi

korduv lahendamis
el

Tiiu

165 teenus muu üürilepingu lõpetas enentähtaegselt ei saanud 
tagatisraha kätte tegi ka avalduse loobumiseks, 
omanik selgitas, et isiklikud asjad olid aga sees 
1kuu seetõttu tagatisraha ei saa V võtab veel 
telefonitsi ühendust üürileandjaga

korduv lahendamis
el

Tiiu

166 teenus postiteenus direkt marketingi ravimitest tahab loobuda ei 
saatelefonitsi kätte V võib ka avamata sssadetise 
postkontoris tagastada 

esmane lahendatud Tiiu

164 5.juuli muu vastuvõtule ürilepingu pärast esmane lahendamis
el

Tiiu
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180 kaup arvuti arvuti e-poest 1 nädal kasutanud ventilaator 
lärmab V on õigus 2 nädala jooksul tagastada

esmane lahendatu
d

Tiiu

181 kaup arvuti parandati kuid ta keeldub arvutit agasi võtmast 
enen remonti viimist ju töötas V kirjutab pret

esmane lahendam
isel

Tiiu

182 kaup arvuti pretensioonile ei ole veel vastatud V TKS 14 
päeva jooksul peab vastama

korduv lahendam
isel

Tiiu

183 kaup arvuti pretensioonile ei ole veel vastatud  14 päeva on 
möödas V,vahepeal oli nädalaõpp oodaku veel 
natuke

korduv lahendam
isel

Tiiu

184 kaup arvuti ikka pole veel vastatud 
helistasinArvutimultimeedia salongi Jaama 76 
5065599 vastati arvutil oli toitepesa katkine 
toitreplokk katkine, seega arvuti ei töötanud 
elgitasin et TKS 14 päev ajooksul tuleb ikka 
vastata Lubas

korduv lahendam
isel

Tiiu

185 kaup arvuti ikka pole veel vastust helistasin veelkord, lubas 
täna saata

korduv lahendatu
d

Tiiu

186 teenus arvutiremon
t

3 kuud on juba remondis, pesa ja windowsi 
vahetus, nüüd sai alles kätte, ei tööta V-
kirjutagu pret 

esmane lahendam
isel

Tiiu

187 teenus arvutiremon
t

parandaja ütles et võib  vana pesa tagasi panna 
ja võtku tagasi V windowsi vahetada saab ju 
töötava arvuti korral, jääb oma nõude juurde

korduv lahendam
isel

Tiiu

190 teenus arvutiremon
t

pole ikka veel saanud vastust V pöördugu TKA 
poole

korduv lahendatu
d

Tiiu



171 8.aug kaup auto garantii telefon Ostetud eraisikult kasutatud auto. Nüüd mootor 
korrast ära. Kas kehtib garantiiaeg? V: Ei, 
eraisikute vaheline tehing.

esmane mida 
teha?

lahendatu
d

Valli

169 5.aug teenus autoremont kvaliteet telefon Lastud teha automaalritöö, mis on halva 
kvaliteediga.Tsekki ei ole, aga on tunnistajad, 
kes kinnitavad, et töö teostati seal. V: küsida 
ekspertarvamust. Kokkuleppe küsimus.

esmane mida 
teha?

lahendatu
d

Valli

178 teenus autoremont buss värviti defektne FIE Oleg Teltsenkov ei 
anan tsekki/arvet V kirjutab pretensiooni ja 
pöördub ka TKA Tartu talitlusse

esmane lahendatu
d

Tiiu

175 10.aug teenus elekter arusaam
atus 
poolte 
vahel

telefon Kuus kuud oli tarbijal el näit 0, aga 
otsekorraldusega võeti maha 20 eurot. Tarbija 
ei teatanud näitu ning EE võttis raha maha 
eelneva elaniku tarbimise järgi. V: näidud tuleb 
teatada, isegi kui on 0. Otsekorraldusleping 
lõpetada.

esmane mida 
teha?

lahendatu
d

Valli

199 31.aug teenus elekter arusaam
atus 
poolte 
vahel

vastuvõtt EE on koostanud väga suure arve. Kevadel 
vahetati el. arvesti, paigaldati kahetariifne. 
Teenindaja selgitas, et näit tuleb anda ainult 
päevase näidu järgi. Tasutud arved korralikult, 
kuid nüüd tuli väga suur arve ööelektri eest, 
mille näit on 0. Tehnik käis juulis kohal ja 
fikseeris, et näit on ööelektril 0. Helistasin EE-
sse ja klienditeenindaja ütles, et antud juhul on 
ilmselgelt nendepoolne eksimus. Lubas kiirelt 
asja lahendada ja korda teha.

korduv õiguse
d

lahendatu
d

Valli

191 muu info ei leiad TKA Tartu talitlust , selgitasin korduv lahendatu
d

Tiiu



179 kaup jalanõud kuldsed marmori moodi lõhenenud läks Soome 
2 tundi kirikus ja 22juunil poodi ekspertiisi 
saadeti 8aug vastus tarbija enda süü V pöördub 
Mai Gluhhov apoole

esmane lahendam
isel

Tiiu

172 8.aug kaup kinnisvara garantii telefon 5a tagasi ostetud maja. Nüüd hakanud vajuma, 
vundament kehv, pea-aegu ei olegi. Kas kehtib 

esmane mida 
teha?

lahendatu
d

Valli

192 22.aug kaup koduelektro
onika

kvaliteet telefon Euronicsist ostetud printer tagasi 
garantiiremondist ja uuesti katki. Kas õigus 
nõuda uut või raha tagasi? V: jah on.

esmane info lahendatu
d

Valli

194 24.aug kaup koduelektro
onika

printer telefon Printeri lugu. Poes selgus, et printer saadetakse 
Tallinna veendumaks, et ei tööta. Rääkisin ka 
poe juhatajaga - tegutsetakse võimalikult 
kiiresti. 

korduv info lahendatu
d

Valli

176 11.aug kaup kodutehnika pesumas
in

telefon Vanemal inimesel ostetud kasutatud 
pesumasin. Masin katki. On olemas ainult 
ostutsekk. Kas kehtib garantii, mingit märget 
aga tsekil ei ole? Mida teha? V: teha firmasse 
kirjalik avaldus, järelpärimise kohta. Soovitav on 
leida kokkulepe, sest ostes tuleb veenduda oma 
edaspidistes õigustes ja võimalustes. 
Pretensiooni võib esitada 2 aasta jooksul.

esmane mida 
teha?

lahendatu
d

Valli

188 12.aug kaup kodutehnika kvaliteet telefon Ostetud kohvimasin, mis on aasta jooksul juba 
kolm korda välja vahetatud. Nüüd neljandal 
korral ei taheta raha tagasi maksta. Usk sellesse 
mudelisse on kadunud. V: Kirjutada avaldus 
poodi, kus selgelt väljendada oma soov ja õgus 
raha tagasisaamiseks. kahes eksemplaris.

esmane mida 
teha?

lahendatu
d

Valli



189 16.aug kaup mobiil kvaliteet telefon Ostetud Elisast mobiiltelefon, millel USB juhe 
arvutiga ühendamiseks, aga see ei toimi. Kas 
saab raha tagasi? V: minna poodi tagasi ja 
veenduda, kas seal ühendus toimib või ei. 
Kasutamisviga? Edasine sõltub tulemusest.

esmane mida 
teha?

lahendatu
d

Valli

170 8.aug kaup muu garantii telefon Küünetehniku lamp antud garantiiremonti, aga 
ka sel ajal on vaja tööd teha? Kas on õigust 
nõuda asenduslampi? V: Võimalusel, olenehb 
garantiis antud lubadusest.

esmane mida 
teha?

lahendatu
d

Valli

195 2.aug kaup muu kvaliteet telefon Maapood keeldub BOCK õllepurki vastu võtmast 
väites, et nemad ei ole viimasel ajal seda kaupa 
müünud. Kas see on õige? V: Ei ole. Vastu tuleb 
võtta kõiki pakendeid, millel on pandimärk ja 
mõistlikus koguses. 

esmane mida 
teha?

lahendatu
d

Valli

193 29.aug teenus muu arusaam
atus 
poolte 
vahel

telefon Eralastehoius muutus laps rahutuks ja nuttis, 
laps võeti sealt ära. Kas saab ka ettemaksu 
tagasi? V: Oleneb lepingust, kuidas seal kirjas 
on, omavahelised kokkulepped on võimalikud

esmane info lahendatu
d

Valli

168 24.aug teenus muu arusaam
atus 
poolte 
vahel

telefon Eelmisel sügisel kaevas elektrifirma maa üles ja 
paigaldas kaableid. Suuline kokkulepe jäi, et 
maa tehakse ka korda, mida siiani tehtud ei ole. 
Kas saame sekkuda? V:Ei saa, kuna tegu on 
suusõnalise kokkuleppega, siis kehtib see seni, 
kuni mõlemad sellest kinni peavad. 

esmane info lahendatu
d

Valli

173 9.aug kaup niiduk arusaam
atus 

lt  

telefon FIE küsib nõu: ostetud heinaniiduk, aga see ei 
vasta lubatule ning temapoolsele ootusele. Ta 

 it d F ll t  OÜ l  ki j lik  ld  

esmane mida 
teha?

lahendam
isel

Valli



174 9.aug kaup niiduk arusaam
atus 
poolte 
vahel

meil Saadud e-kiri selgitustega niiduki kohta korduv mida 
teha?

lahendam
isel

Valli

177 11.aug kaup niiduk arusaam
atus 
poolte 
vahel

telefon Veelkord niidumasina pärast. Võtsin ühendust 
firmaga ja selgitasin järjekordselt asja. Tarbija 
on ise masinat keevitanud ja muutnud 
konstruktsiooni, seega ei ole võimalik masinat 
enam tagasi võtta.

korduv mida 
teha?

lahendatu
d

Valli

198 31.aug teenus postiteenus arusaam
atus 
poolte 
vahel

telefon Halens saatis riidepaki, aga midagi ei sobinud. 
Tarbija saatis asjad tagasi. Sai arve üle 6 euro. 
Kas see on õige? V: Vajalik läbi lugeda lepingu 
tingimused. Võtta kontakti esindajaga 
telefonitsi ja selgitada olukorda.

esmane õiguse
d

lahendatu
d

Valli

196 30.aug muu reg.vastuvõt
ule

telefon Registreeritud vastuvõtule 31.08 kell 12.00 Valli

197 30.aug muu reg.vastuvõt
ule

Registreeritud vastuvõtule 31.08 kell 11.00 EE Valli

200 31.aug teenus universaalte
enus

arusaam
atus 
poolte 
vahel

vastuvõtt Vee-ettevõte jättis Ropka KÜ ilma sooja veeta, 
vastav kiri pandi üles teadete tahvlile 22.aug. V: 
küsida ühistu juhatajalt KÜ ja vee-ettevõtte 
vahelise lepingu punktide kohta, kuidas on seal 
kirjas, kas võib sooja vett ära võtta kui tasuvus 
on väike. Sellest lähtuvalt saab edasi tegutseda.

esmane mida 
teha?

lahendatu
d

Valli
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214 13.sept kaup arvuti arusaamatus 
poolte vahel

telefon 1. sept ostetud lastele Eedeni Photopointist sülearvuti 
hinnaga 199€, millel on Meego op süsteem. Kodus ei 
saadaud arvutit tööle, mitu korda on poes kohal 
käidud.Viimati tehti avaldus raha tagasisaamiseks. V: 
Helistasin poodi ja selgitasin välja, et tarbija ei 
jälginud kaasaantud juhiseid ja ei ostnud ka vajalikku 
lisaseadet ruuterit. Olukord on tekkinud 
arusaamatusest poolte vahel. Oodatakse ära eksperdi 
vastus.

esmane mida teha? lahendatud Valli

209 9.sept kaup autokaup roolivõimend
i

telefon Võrus osteti traktorile roolivõimendi, aga see jäi 
kasutamata, sest masin saadi enne korda. Pood 
keeldub toodet tagasi ostmast. Kas nii tohib? V: Jah, 
poel ei ole kohustust korras toodet tagasi võtta ning 
raha tagastada. Kokkuleppel võidakse seda aga teha.

esmane mida teha? lahendatud Valli

215 14.sept kaup ehituskaup arusaamatus 
poolte vahel

meil Meil J. S-t. Selgitus katuseloole.V: helistasin 
firmasse ja lubati kohe asjaga tegelema hakata.

korduv info, mida 
teha?

lahendamis
el

Valli

210 9.sept kaup ehituskaup arusaamatus 
poolte vahel

telefon 2009 aastal ostetud Credexi kaudu ehitusmaterjal 
katuse jaoks. Segadus firma töökorralduse, 
materjalide ja maksmisega. Täpsem info saadetakse 
meilile.

esmane info, mida 
teha?

lahendamis
el

Valli

206 8.sept teenus ehitusteenu
s

uks telefon Odav Aken Grupist on tellitud metalluks, millel on 
kaks lukku, millest üks ei tööta. Puudu on ka ukse 
piirdeliistud. Tarbijale on lubatud mitmeid kordi, et 
tehakse kõik korda. Siiani aga mitte. Helistasin 
firmasse ja sain teada, et tootjafirma on loobunud 
liistude tootmisest ning nad otsivad alternatiive. 
Samas makstakse ka tarbijale viivist 0,015% summast 
päevas. Homme on juhataja Tartus, remondimees 
saadetakse esimesel võimalusel lukku korda tegema. 

esmane mida teha? lahendatud Valli



202 2.sept kaup gaasikatel kvaliteet telefon 6a tagasi lastud paigaldada koos projektiga 
gaasikatel. Nüüd kukkus korsten kokku. Selgus, et 
ehitajatel on paigaldamata tähtis toru korstnasse,See 
firma on likvideeritud, aga tegutseb õigusjärgne. 
Ehitati uus korsten. Kas saab ja kas on õigust nõuda 
kulude hüvitamist praeguselt firmalt? V: Uurida uuelt 
firmalt, kas nad vastutavad ka eelmise firma praagi 
eest. Teha kirjalik avaldus, millele tuleb saada ka 
kirjalik vastus.

esmane mida teha? lahendatud Valli

nõus kaup jalanõud kummikud on pragunenud Tallinnas oeldi et kaupluse 
viga ja et makstakse 50% tagasi pole nõus V suunasin 
jalatsieksperdi juurde

esmane lahendamis
el

Tiiu

217 21.sept kaup kinnisvara kvaliteet telefon Helistas korteriomanik, kelle korter asub Kesk 19. 
See on arendaja poolt müüdud majas. Tarbija arvates 
ei vasta ehituskvaliteet nõuetele kuigi kõik allkirjad 
on olemas nii päästeameti kui ka LV poolt.Tehtud 
ekspertiis ja see näitab, et on puudused. Ringkaitse. 
Mida teha edasi? V: Uurin asja täpsemalt, helistab 
tagasi. Võiks nõu küsida ka ehitusjärelvalvelt, samuti 
KÜ LIidu juristilt. Asi tuleb lahendada KÜ juhatuse 
ja arendaja vahel.

esmane info, mida 
teha?

lahendatud Valli

218 21.sept kaup kinnisvara kvaliteet telefon Korteri omanikul on korter maja viimasel korrusel ja 
otsa korter. Radika ribisid on aga vähem kui teistes 
korterites. Ühistu esimees soovitab ise radikaid 
juurde panna ja ise maksta. Mida teha? 
Konsulteerisin Aadoga. V: Tuleb teha kirjalik 
avaldus KÜ juhatusele. Üle vaadata ka maja projekt, 
kui palju on otsakorterile ette nähtud  radiaatoreid. 
Üldiselt on otsakorterile ette nähtud 150% radikaid 
võrreldes teistega ning katusealusele otsakorterile 
200% rohkem radikaid. Korteriomanik ei pea ise 
maksma, see on ühistu asi radiaatorid normolukorda 
saada. Korteriomandi seadus §2.2.

esmane info, mida 
teha?

lahendatud Valli



207 9.sept kaup muu info telefon "Tea" kirjastus olla pankrotti läinud. Tarbija on kätte 
saanud 6 entsüklopeediat. Otsekorraldus raha ei võta. 
Mida teha? V: kõigepealt olukord välja selgitada. 
Vastavalt sellele ka tegutseda. Meil puudub info 
pankrotistunud firmade kohta.

esmane info, mida 
teha?

lahendatud Valli

216 19.sept kaup muu kvaliteet telefon 22. aug ostetud Tasku keskusest Avanti poest  
reisikohver - 70€. 10 päeva pärast selgus, et kohvri 
rattad on viltu ja käivad vastu koobast. Pöördutud 
uuesti poodi. Ekspertiisi vastust tarbijale ei antud, 
kohver taheti ostjale tagasi suruda. Samuti jäi 
arusaamatuks, kes ja kus ekspertiisi tegi. Mingit 
kirjalikku juhendit kasutamise kohta kaasa ei antud 
ostmisel. V: võib pöörduda eksperdi poole teise 
arvamuse ja uue ekspertiisi tegemise suhtes. Kindlasti 
tagasi küsida ka ostutsekk, mille pood oli ära võtnud.

esmane info, mida 
teha?

lahendatud Valli

211 12.sept kaup muu arusaamatus 
poolte vahel

telefon Vastus E. Salus'e meilile. Tarbijal on ostetud vaip, 
mis ei sobi tema elamisse. Kas on õigus raha tagasi 
saada või tuleb vahetada? V: Raha tagasi maksmise 
kohustust ei ole. Pood võib vastu tulla ja vaiba teise 
vastu vahetada.

esmane info, mida 
teha?

lahendatud Valli

205 7.sept KÜ muu arusaamatus 
poolte vahel

vastuvõtt Kortermaja katusel on aastaid tagasi paigaldatud 
Tele2 poolt tugijaam. Maja ventilatsioon on korrast 
ära ja vesi jookseb katuselt sisse. KÜ koosolekul on 
sellest räägitud, aga midagi ei ole muutunud. Mida 
teha, mis õigused on? V: See on KÜ ja Tele2 
vaheline asi, tuleb läbi vaadata leping. Kutsuda 
ekspert, kes hindab olukorda. Selleks teha KÜ 
esimehele kirjalik avaldus, siis saate ka kirjaliku 
vastuse.

esmane mida teha? 
Õigused

lahendatud Valli

203 2.sept muu muu töökorraldus telefon Anne Maximas on hinnasildid, kaupa seal ei ole. Üks 
müüja ütleb, et kaupa tuuakse juurde, teine, et on 
otsas. Kassapidaja aga ei saa tulla ja silte ära korjata. 
Mida teha? V: pöörduda kpl juhataja poole. Tema 
org-b ja vastutab kaupluse töö eest.

esmane mida teha? lahendatud Valli



201 1.sept teenus raha arusaamatus 
poolte vahel

telefon 28.08 õhtul tehtud sisseostud Ujula Konsumis. 
Tarbija tahtis oma arvet, mis oli üle 30 euro, maksta 
müntides. Tal oli 25 -20sendist ja 15 2eurost münti. 
Kassapidaja keeldus kategooriliselt münte vastu 
võtmast. Kassa juures oli aga silt, et vastu võetaks 
kuni 50 münti olenemata vääringust. Tõusis tüli. 
Müüja oli nõudnud paberrahaga maksmist või ostust 
loobumist. Kas müüja Silvia käitumine oli õige ja 
kelle poole oleks pidanud pöörduma?V: helistasin 
Ujula Konsumi juhatajale ja sain vastuseks, et tema 
arvates sellist olukorda ei ole olnud. Kontrolliti ka 
turvalinti. Juhataja informeeris müüjat ja lubas 
ühendust võtta ostjaga ning anda ka meile tulemustest 
teada.  

esmane mida teha? lahendamis
el

Valli

212 teenus raha arusaamatus 
poolte vahel

telefon Helistas Ujula Konsumi juhataja ja selgitas, et 
tarbijaga on pikalt vesteldud ning on antud lubadus, 
et rohkem sellist asja ei juhtu. Samas lisas ta, et 
turvalinti vaadates ja kassapidajaga vesteldes jäi 
siiski lahkheli põhjus küsimärgi alla. Samas oli ta 
selgitanud kõigile töötajatele, et tuleb vastu võtta nii 
palju münte, kui tarbijal on ja mitte neid panka saata. 
Väga koostööaldis juhataja.

korduv selgitused lahendatud Valli

208 8.sept teenus sideteenus sisuteenus telefon Laps on valinud mobiilis tasulise teenuse, mida 
tahetakse lõpetada.3x saadetud numbrile 1206 "Laica 
Mobility OÜ" sõnum "stopp", aga ei mingit vastust, 
saadeti ka meil. Mida teha? V: Peale sõnumi "stopp" 
saatmist peaks tulema vastusõnum, et teenus on 
lõpetatud. Oodatakse ära järgmine arve, et näha, mis 
toimub.

esmane mida teha? lahendatud Valli

213 teenus universaalte
enus

kvaliteet telefon miks on tartu vesi muutunud nii lubjarikkaks V 
pöördugu küsimnusega Tartu Veevärk AS poole

esmane lahendatud Tiiu



219 teenus õigused käitumine telefon Kas jurist võib oma suva järgi klienti valida ja mitte 
kuulata ning toru hargile visata? Küsimus suunatud 
Tartu LV ehitusosakonna vastu, võimalik 
korruptsioon. Kas Eestis ongi nii võimalik?Kas võin 
televisiooni poole pöörduda? V: see võimalus teil on.

esmane info, mida 
teha?

lahendatud Valli

kaup 11
KÜ 1
muu 1
teenus 6
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arvuti 1
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p 2
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ÕNA

PÖÖRDU
MISE VIIS

PROBLEEM TÜÜP TASE LAHEND KES 
TEGELES

220 20.okt kaup arvuti arusaamatu
s poolte 
vahel

telefon 17-ndal osteti Eedenist arvuti. Kodus selgus, et 
ekraanil on mull. Kauplus tahab saata garantiiremonti, 
aga tarbija nõuab kohe uuega asendmist. Ostmisel ta 
aga ei veendunud toote korrasolekus. Isegi ei avatud 
pakendit. Kauplusel on õigus pöörduda spetsialisti 
poole, mis ei meeldinud üldse tarbijale. 

esmane õigused lahendatud Valli

221 kaup auto Skoda ostis Aasta Autost vähem kui 1000 km sõitnud 
pidurid ütlesid üles gar remonti viis kuid gar paberites 
pole sissekannet unnistajaid on 2, jrgm päeval sõitis 40 
km jälle pidurite rike peaaegu oleks avarii olnud Leiti 
et piduritel on mitu viga. helistamsie hetkel on Riias, 
kui tagasi tartus helistab et kohtuda

esmane lahendamis
el

Tiiu

227 20.okt kaup auto kvaliteet telefon Pärnu autoaiast osteti kasutatud auto, mille eest maksti 
osa  ülekandega ja osa sularahas. Mingit dokumenti 
sularaha makse eest ei antud. Öeldi, et auto on 
Saksamaalt, ilma arvariita ja korras. Selgus aga, et auto 
on Leedust, avariiline ja ei käivitu. Hetkel on auto 
Tartu Toyota esinduses. Kas saab auto tagastada ja 
kogu raha tagasi? V: Ei, seda võimalust ei ole, kuna on 
sõna sõna vastu ning kirjalikud tõendid puuduvad. 
Võib saavutada kokkuleppe teel rahuldava tulemuse. 
Tarbija ootab ära tulemuse,teeb avalduse autoaeda 
ning küsib hetkevõimalusi kokkuleppeks.

esmane mida teha? lahendatud Valli

230 3.okt kaup autokaup NAVI vastuvõtt Tarbija otsis Tiiu kontakti korduv info lahendatud Valli

233 17.okt kaup ehituskaup arusaamatu
s poolte 
vahel

meil J.S. meil edastasin meie ja Ruukki firma vahelise 
kirjavahetuse. Firma esindaja ja tarbijavaheline 
vaidlus: sõna on sõna vastu.

korduv mida teha? lahendatud Valli

234 21.okt kaup ehituskaup arusaamatu
s poolte 
vahel

telefon J.S. meil, saatsin vastuse ja lisasin TKA andmed. 
Vajadusel võimalus pöörduda sinna.

korduv mida teha? lahendatud Valli



235 21.okt kaup ehituskaup arusaamatu
s poolte 
vahel

telefon Edastasin kogu info mis sai ka meili pandud. korduv mida teha? lahendatud Valli

222 11.okt kaup elektroonika garantii telefon 1a. Möödas Viasatiga liitumisest. Pult ei tööta enam, 
helistamise peale öeldi firmast, et see ei kuulu garantii 
alla ning ei ole nende asi. Tarbija loeb läbi lepingu 
luubikirjas teksti ning veendub kirjapandus. Vajadusel 
helistab tagasi.

esmane õigused lahendatud Valli

231 24.okt teenus kindlustus arusaamatu
s poolte 
vahel

vastuvõtt Gjensidige 
(http://www.gjensidige.ee/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=4&Itemid=58) - If kindlustuse 
partner on kahju väljamaksva firma koostööpartner. 2 
nädalat tagsi toimus avarii. Kindlustus hindas kahju 
700 - 1000êurot ja pakkusid oma töökoda. Tarbija ei 
ole sellega aga päri tahab leida ise remondifirma, mis 
teeb kindlustusele pakkumise. Kui kindlustus nõustub, 
siis võib see firma remontida. Läheb kindlustuse Tartu 
kontorisse. 

esmane õigused lahendatud Valli

232 26.okt teenus kindlustus arusaamatu
s poolte 
vahel

vastuvõtt Julianuse inkassofirmalt kirjad. Üks makse kohe 
makstud juulis. Tegu liikluskindlustuse fondi nõuetega 
autole, mida ei eksisteeri enam 8 aastat. EMEX-isse 
viidud auto jäi arvelt maha võtmata. Omanik pöördub 
LKF poole, tasub nõuded, aga saadetud kirju ei ole 
kätte saanud.

esmane mida teha? lahendatud Valli

225 12.okt teenus kindlustus leping vastuvõtt Kindlustus ei maksa kahjusid, mis tekkisid korteris 
seoses uputusega. Kindlustusleping oli ajutiselt 
katkenud. Uus oli küll sõlmitud,aga ei kehtinud veel. 
Tarbija mõistis oma viga.

esmane mida teha? lahendatud Valli



228 17.okt kaup kodumasina
d

arusaamatu
s poolte 
vahel

telefon Helistajaks meeskodanik, kelle naine ostis Elvast 
"Kogu pere pood"-st pesumasina, mis kodus ei võtnud 
vett sisse. Helistati tehnikule, kes ütles, et on vaja 
mingi osa välja vahetada. Tarbija ei ole nõus 
garantiiremondiga vaid nõuab uut toodet. Pood ei ole 
sellega nõus. Tarbija oli väga mahlaka ja solvava 
sõnavaraga ka meie suhtes. Selgitasin tema õigusi ning 
ka poe omi. Vastuseks sain,et "... hoopis teil seal on 
midagi väga valesti ja viltu. Tundub, et tegu on surnud 
sea ostmisega ja nüüd tuleb tõestada,kus siga suri!"

esmane õigused lahendatud Valli

223 31.okt teenus kodumasina
d

garantii telefon Üle kuu aja 29sept. - 31okt  on külmkapp olnud 
remondis. Konkreetset vastust ei anta. Homme läheb 
kohapelel. Siiani toiduained olnud rõdul. V: võimalik 
esitada avaldus põhjendamatute ebameeldivuste 
tekitamise eest  §223.1 ja .2

esmane mida teha? lahendatud Valli

237 muu liigne müra liigne müra korteris ja vibratsioon nüüd sügisel 
kevadel terviseamet käis kontrollimas, siis oli ok kas 
kordusmõõtmist saab V pöördugu terviseametisse

esmane lahendamis
el

Tiiu

238 21.okt teenus pandimaja vale kaup vastuvõtt Vastuvõtule tuli härra, kes oli Võru tn kullassepale 
viinud parandamiseks risti. Tagasi sai ta aga hoopis 
teise, palju kergema risti. Ka tsekkidel oli parandus 
näha. Selgitasin, et ei oleks tohtinud vastu võtta. Siis 
selgus, et tema ei käinud järel. Mida teha? Selgitasin 
olukorda ja avalduse ning pretensiooni esitamise 
korda.  Vaestluse lõpuks küsis ta TKA kontakte. 
Vajadusel pöördub sinna. 

esmane mida teha? lahendatud Valli

224 5.okt teenus reis pankrott telefon Eile sai teatavaks reisifirma pankrott, mis peaks 
toimuma 16.10.2011. Kas peaks tegema avalduse, et 
mitte hiljaks jääda raha tagasisaamiseks? V: jah.

esmane info lahendatud Valli



226 4.okt teenus sideteenus inkasso telefon Väga keeruline juhtum. Tarbija ostis jaanuaris Elisast 
järelmaksuga NOKIA telefoni 7 eurot kuus ja 1,5 
aastaks. Samas sõlmis Ekstra75 kõnepaketiga 
liitumise, mille miinimumarve on 4.79eurot kuus. Posti 
teel arveid ei tulnud. Elisa väitel saadeti aga 
meeldetuletusi tasumata arvetest posti teel. 7. juulil 
anti asi inkassofirmale Lindorff. 
Otsekorralduslepinguga aga tasuti juuli lõpus 
võlgnevused. kõnede arvet ei ole ülde tsutud. Seda 
kinnitas ka tarbija ise. Tema arvas nii, kuna ei ole 
räägitud,siis ei ole ka millegi eest maksta. Tarbija 
jõudis arusaamisele,et oleks pidanud uurima, miks 
arveid ei tule. Samas olid arved olemas elektroonilisel 
kujul e-teeninduses,sinna ta aga sisse ei loginud 
kordagi. Lõpptulemus: maksab kõik arved ära ka 
inkassole

esmane mida teha? lahendatud Valli

229 teenus universaalte
enus

KÜd savad soojustuseks toetust kredexist aga 
eramajad ei saa V kui eramajas on mitu omanikku eri 
korterites tuleks moodustada KÜ ja edasi tegutseda

esmane lahendatud Tiiu

236 28.okt teenus universaalte
enus

arusaamatu
s poolte 
vahel

telefon Probleem Veoolijaga. Prügikonteiner on tühjendaja 
poolt ära lõhutud. Firma keeldub seda vahetamast ja 
asendamast, sest toode ei ole nende käest ostetud. 
Väidetavalt ei vasta toode sertifikaadi nõuetele ja on 
haprast materjalist. Mida teha? Prügikonteiner on 
ostetud Bauhoffist 2 a tagasi ja mingeid 
kasutusjuhendeid kaasas ei ole. V: küsida Bauhoffist 
selle konteineri kasutusjuhend, vaadata üle vastavused 
nõuetele, teha koopia sellest. Koopia lisada avaldusele 
prügifirmale. 

esmane mida teha? lahendatud Valli

239 muu vastuvõtule 
registreeru
mine

probleemid elisaga tuleb homme Tiiu

240 11.okt muu vastuvõtule 
registreeru
mine

vastuvõtule 
reg.

Valli



kaup 9
muu 3
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241 2.nov kaup arvuti garantii telefon Ostetud sülearvuti, mis on kolmandat korda katki. Kas 
on õigus nõuda uut või raha tagasi? V:jah on.

esmane õigused lahendatud Valli

247 11.nov kaup auto liisingufi
rma

meil Liisitud autol ei olnud neid lisasid tegelikkuses, mis 
lepingus kirjas. Mida teha? V: liisingufirmale esitada 
kirjalik avaldus, kus ära näidata kõik 
puudused.Lidada omapoolne soov, mida konkreetselt 
tahate. 

esmane mida teha? lahendatud Valli

246 10.nov kaup autokaup info telefon Auto varuosade poest ostetud üks osa, mida ei 
läinudki vaja. Pood keeldub tagasi võtmast. Mida 
teha,kas pood võib keelduda? V: Jah, võib keelduda. 
Tegu ei ole toote veaga vaid tarbijapoolse vale ostuga.

esmane õigused lahendatud Valli

248 14.nov kaup elion topelt 
maksmin
e

telefon 5. sept ostetud Elionist reklaami peale lauatelefon ja 
sõlmitud teenus interneti ja telefoni kasutamiseks. 
Kohapeal maksti ära lauatelefon sularahas 25€. 
Tehnik tuli koju ja teostas tööd. Kirjutas kviitungi 
tehtud tööde kohta. Hiljem selgus, et telefoni 
maksumus oli ka pangakontolt maha arvatud. Tehtud 
Eilionisse avaldus. Vastus oli: väga kahju, et töömeest 
kahtlustatakse varguses. Tarbija küsis TKA tel. V: 
jah, TKA saab sekkuda ja rakendada sanktsioone ning 
teha ettekirjutusi.

esmane mida teha? lahendatud Valli

251 29.nov muu info telefon Rahulolematu tarbija palus elektritarvaete poe tel mis 
asub Teguri tänavas. Ei olnud nii väheste andmetega 
võimalik leida. See aga ei sobinud talla ja hakkas 
riidlema, et tarbijakaitsel peab olema kõigi poodide ja 
kaupluste aadressid ja telefoninumbrid, sest me käime 
ju kontrollimas. Püüdsin selgitada, et meil ei ole tel 
numbrite andmebaasi ja me ei ole infoliin. Lõpuks 
visati toru ära ja oldi solvunud.

esmane info lahendatud Valli



242 3.nov kaup jalanõud valeinfo telefon Ostetud saapad, mis müüja sõnul on toodetud Itaalias, 
hind pea 200 eurot. Kodus uurides ei leidnud ta aga 
ühtegi viidet tootjamaast. Internetiuuringud nöitasid, 
et suure tõenäosusega on tegu hiinas-koreas toodetud 
saabastega. Sellisel juhul ei ole tarbija neist huvitatud. 
Mida teha? V: pöörduda jalatsieksperdi poole. Tema 
hinnangu saamisel teha poodi avaldus, kus näidata 
ära, et tegu on müüja poolt valeinfo andmisega ja on 

    

esmane õigused, 
mida teha?

lahendatud Valli

252 29.nov teenus mobiiliteen
us

arusaama
tus 
poolte 
vahel

telefon Tele2 kliendil on leping, kus kirjas, et 12€ ja 14€ 
laadimise korral on tasuta internett, sms ja kõned 
Tele2 võrgus. Tegelikult seda ei ole hetkel enam. Ka 
varasema eest on täiega raha võetud. 
Klienditeenindaja oli ka üllatunud ja soovitas meie 
poole pöörduda. V: kirjutada avaldus, kus kõik täpselt 
ära märkida, lisada oma nõudmine ja a/a number.

esmane mida teha? lahendatud Valli

243 teenus mööbel tähtaja 
ületamin
e

telefon Mida teha köögimööblit valmistava firmaga,kes on 1 
kuu tähtajast üle läinud js snnsb ainult lubadusi? Kas 
on võimalik leping üles öelda, ettemaks on 50% 
tasutud?  V: kuidas on sõnastatud konkreetne leping? 
Lisaaeg võib olla pool esialgsest lepingus olevast 
täitmisajast. Kirjalik avaldus firmale. Võetakse uuesti 
ühendust, kui abikaasa koju tuleb.

esmane mida teha? lahendatud Valli

250 29.nov teenus sisuteenus info meil 21.aug, tarbija klikkinud pakutaval sisuteenusel ise 
seda teadmata. EMT Diili töötaja abiga teenus 
peatatud, aga tarbija tahab ka raha tagasi.

esmane info lahendatud Valli



244 7.nov teenus universaalte
enus

prügiarve vastuvõtt Puhja vallas kinnistu, keegi ei ela seal. Tuli prügiveo 
arve. Eelmisel aastal on tehtud avaldus 
vallavalitsusele vabastuseks. V: Iga aasta alguses 
tuleb teha uus avaldus, kui vald ei ole teisiti ette 
näinud. Kahte prügiveo lepingut ei pea olema, lisada 
oma elukohahörgsest lepingust koopia.

esmane mida teha? lahendatud Valli

245 7.nov teenus universaalte
enus

prügiarve telefon Helistajaks meesterahvas,kellel probleem maakoduga 
prügiarve pärast. Sel aastal on tehtud valda avaldus, 
aga vastuseks oli see, et üks kord aastas tuleb siiski 
maksta. Asi ei ole niivõrd maksmises endas,kuivõrd 
paberimajanduses. Milleks liigseid dokumente? MIda 
ette võtta? Prügi viiakse kaasa ja kohapeale ei jäeta, 
liiatigi käiakse seal harva. V: Kahte lepingut ei pea 
sõlmima. Vallaga leida kokkulepe, näidata ära kehtiv 
leping.

esmane mida teha? lahendatud Valli

249 14.nov kaup koduelektro
onika

Meil MaxGrigo'lt, vastatud 15. nov Valli
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270 1.dets teenus autoremont kas asenadtud piduriklotsidele kehtib 2a garantii V 2a pret 

esitamise õigus,kuid arvesse tuleb võtta ka läbisõit, 
kulumine

esmane lahendatud tiiu

255 1.dets info info nõustamine telefon Kas meie saame anda ainult nõu või saame ka sekkuda ja 
ettekirjutusi teha? V: seda saab teha TKA, Tartus Õpetaja 
9A

esmane info lahendatud Valli

254 1.dets kaup info telefon Üks firma ostis teiselt firmalt kaupa. Möödas on 3 kuud, 
nüüd tahab kaupa tagasi anda, kuna seda ei läinud vaja. 
Mida teha? V: Lähtuda tuleb müügilepingust, kuidas seal 
on kirjas. Kunagi ei ole välistatud omavahelised 
kokkulepped. Meie nõustame siiski firma ja tarbija 
vaheliste probleemide korral. Tänud, suured, oli abi!

esmane info lahendatud Valli

267 juuni muu info pretensiooni kirjutamise abistamine esmane lahendatud tiiu
268 aug muu info pretensiooni kirjutamise abistamine esmane lahendatud tiiu
269 aug muu info pretensiooni kirjutamise abistamine esmane lahendatud tiiu
261 kaup jalatsid 1 a kontsad hakkasid liikuma, kingsepp ütles, et tugi-

supinaator on katkiV küsib kingsepalt eksperdi arvamust ja 
siis pret kauplusele

esmane lahendatud tiiu

256 3.dets teenus meditsiin kvaliteet, 
käitumine

sündmus EMO vastuvõtul Tartus teenindaja poolt väga inetu 
käitumine. Pretensiooniga kirjad saadetud 5.12 kliinikumi 
direktorile Ago Kõrgveele ja osakonna juhatajale Kuido 
Nõmmele. 

esmane info lahendamisel Valli

260 kaup mobiil kuidas kirjutada pretensiooni, õpetasin esmane lahendatud tiiu
262 kaup mobiil ostis telefoni, kodus aga leidis, et kiri on väga väikene, ei 

näe, kauplus ei vüta tagasi V-kui defektne ei ole tõepolest 
kpl ei asenad aeg võta atgasi, ainult hea suhlusega 
kokkuleppeliselt müüjaga ehk

esmane lahendatud tiiu

273 teenus postimüük helvetia, telefoni teel pakuti salendavaid tbl, soovin 
taganeda

esmane lahendamisel tiiu

257 teenus telefoniteenu
s

Lindorff nõuab maksmata arvet, aga on kõik korralikult 
maksnud V- pöördub kirjalikult starmani poole

esmane lahendamisel tiiu



258 teenus telefoniteenu
s

pöördus Starmani poole, kõik on korras aga Starman 
polnud edastanud infot Lindorffile V pördub lindorffi poole

korduv lahendamisel tiiu

259 teenus telefoniteenu
s

Lindorff arvetega kõik korras, aga nõuab tarbijalt kulutuste 
hüvitamist V saadab kirja keeldub maksmast, kõik on ju 
starmani süü lindorff nõudku sealt

korduv lahendatud tiiu

263 mai kaup toit Astri tootmine oü ei ole märkinud hoiatusteavet tortidele, 
kus on ohtlikke toiduvärve

esmane lahendatud tiiu

264 mai kaup toit Europagar oü ei ole kookidel ja rullbiskviidil märkinud 
hoiatusteavet

esmane lahendatud tiiu

265 mai kaup toit As Eesti pagar- kohupiimakoogil ja maasikajogurtikoogil 
pole hoiatusteavet

esmane lahendatud tiiu

266 mai kaup toit Liivimaa Pagar - puudub hoiatusteave esmane lahendatud tiiu
271 muu vastuvõtule 

registr
Elisa telefoniteenus, registreerus homseks kell 11 Valli sisi 
büroos

esmane lahendatud tiiu

253 1.dets muu õigused õigused telefon Välismaal registreeritud firma, tegutseb aga Eestis. 
Masinatel on peal GPS ja jälgitakse kogu aeg, mis siin 
tehakse. Kas nii tohib? V: mis on sellel tegemist 
tarbijakaitsega? - Ah, ei olegi või?

esmane info lahendatud Valli

272 muu õigused Helvetia, olen postkontoris, kuid ma ei taha seda V. 
Tagastada, peale kirjutada ei soovi

korduv lahendatud tiiu

274 muu õigused esimees ei vasta telefonikõnedele V kirjalik pöördumine esmane lahendatud tiiu

info 1
kaup 8
muu 7
teenus 6

22

valdkond

5% 

36% 

32% 

27% 
dets11 - valdkond 

info 

kaup 

muu 

teenus 



autore
mont 1
info 5
jalatsid 1
meditsiin 1
mobiil 2
postimüü 1

Telefoni
teenus 3

toit 4
reg. 

Vastuvõ
tule 1

õigused 3
22

sektor

4% 

23% 

4% 

4% 

9% 5% 14% 

18% 

5% 

14% 

dets11 - sektor 

autoremont 

info 

jalatsid 

meditsiin 

mobiil 

postimüük 

Telefoniteenus 

toit 

reg. Vastuvõtule 









4% 

44% 
14% 

38% 
0% 

valdkond2011 

info 

kaup 

muu 

teenus 


	jaanuar
	veebruar
	märts
	aprill
	mai
	juuni
	juuli
	august
	september
	oktoober
	november
	detsember
	uus

