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Kas igasse lompi peab ilmtingimata sisse astuma?! 



• Tarbijad teavad oma õigusi (21% + 61%) 
 
• Teadlikkus on madalam  

• 65 ja vanemate inimeste seas,  
• madalama haridustasemega 

inimeste hulgas, 
• piirkondlikult Kirde‐Eesti elanike 

seas, 
• mitte‐ eestlaste seas.  

• Tarbijate teadmised oma õiguste kohta 
võrreldes 2012. aastaga kasvanud – 2012. a 
teadis iga kümnes oma õigusi / 2016 iga 
viies 

• Tarbijate hinnang TKA tegevusele hinnati 
pigem positiivseks (19% + 33%) ja eriti 
Lõuna regioonis 

• Seega tarbijakaitsealase informatsiooni 
valdamine paranenud nii tarbijate endi kui 
kauplejate poolt.  

Teadlikkus on kasvuhoos 



Millise aja jooksul on tarbijal õigus nii tavapoest kui e‐poest ostetud puudustega toote 
kohta esitada pretensiooni. Küsitlusel olid ette antud võimalikud vastusevariandid ning 

tulemused olid alljärgnevad. 
 

 

•Kõikide toodete puhul kuni 6 kuud 27% vastanutest 

•Kõikide toodete puhul kuni 2 aastat 32% vastanutest 

•Mõne toote puhul kuni 2 aastat 20% vastanutest 

•Ei tea 21% vastanutest 
 

 

•Toodust järeldub, et elanikud tegelikult ei tea, millised on nende õigused tarbijatena, 
kui ostetud tootel esineb puudusi. 

•Kõige teadlikumateks osutusid Kirde‐Eesti elanikud ning 30‐49 aastased, et 
pretensiooni esitamise õigus on kõikide toodete puhul kuni kaks aastat (märkis vastavalt 
43% ja 36% vastanutest). 

Kontrollküsimus  



• Tarbijaõiguse alaste probleemidega puutus 2016. aastal kokku 17% vastanutest ning peamiselt 
igapäevaselt tarbitavate toodete ja teenuste puhul (esikohal olid toidukaubad ning telefoni‐ ja 
andmeside ning kaabel‐ ja digi‐TV teenused, pingerea teisel kohal olid kaupadest rõivad ja jalatsid ning 
teenustest kommunaalteenused).  

• Samuti esines 17%‐l vastanutel probleeme soodusmüükide ning sooduspakkumistega (peamiselt 
seetõttu, et tegelik hind oli kõrgem või toode oli kehva kvaliteediga või vigane). 

• Probleemide esinemisel ei võta tarbijad üldjuhul midagi ette, olukorda püüdis 2016. aastal lahendada 
16% neist, kelle õigusi oli rikutud. Eelkõige pöörduti müüja või teenindaja poole, järgmiseks 
Tarbijakaitseametisse. 

• Kaupleja poole pöördunud tarbijatest jäi pakutud lahendustega alati või enamikel kordadel rahule 58%. 
Tarbijakaitseameti poole pöördus 2016. aastal 4% vastanutest, peamiselt helistati infotelefonile 

84% inimestest ei võta midagi ette 
oma probleemi lahendamiseks 



Palju tööd aga vähe villa 

• 2016. aastal esitati 
Tarbijakaitseametisse ja 
tarbijavaidluste komisjoni 
kokku 2804 avaldust,  
– millest üksnes 1080 on olnud 

põhjendatud ning  
– lausa 1724 kas ei ole 

põhjendatud 
– või paremal juhul on 

kauplejaga jõutud 
kompromisslahenduseni.  

• Komisjoni otsustest ca 40% 
on tarbija kahjuks.  
– See kinnitab, et tarbijad 

hindavad vahel oma õigusi üle 
ning  

– ei pööra piisavalt tähelepanu 
enda kohustustele.  



Enne ostu veendu toote sobivuses, 
sest puudusteta toodet tavapoes 

tagastada ei saa 

Erinevalt levinud arvamusest, puudub tavapoes 14-päevane 
tagastamisõigus.  

 
• Kui oled toote ostnud ja tehingusse astunud, ei saa sa toodet poodi 

tagastada, sest see sulle siiski ei sobi või puudub huvi. 
• Kaupleja poole saad pöörduda üksnes defekti ilmnemisel.  
• Ka defektse kauba puhul on kauplejal õigus toodet esimene kord 

parandada,  
• kaupleja ei ole kohustatud kohe sulle raha tagastama või uue toote 

vastu vahetama.  
• Omal initsiatiivil võib kaupleja tarbijale vastu tulla ja antud punktis 

erisusi teha, kuid see pole tema kohustus. 



Enne uue lepingu sõlmimist vaata üle 
oma juba kehtivad lepingud 

• Ole hoolikas ja kaalutletud uutesse lepingutesse astumisel 
ning vaata läbi juba kehtivad lepingud. 
 

• Lepingule alla kirjutamisega võib kaasneda pikaajalisem 
maksmise kohustus ja lepingu lõpetamine leppetrahvita ei 
pruugi olla võimalik (nt telefoni ost, TV vaatamise 
võimalus ja ruuter vms).  
 

• Enne tehingut võrdle erinevaid pakkumisi, loe arvustusi ja 
tee taustauuringut! Uuri pakkujate tausta ja toodete 
arvustusi avalikust inforuumist või usaldusväärsetelt 
tuttavatelt.  
 

• Läbimõtlematu ja ebamõistliku lepingu sõlmimisel võib 
selle tagasi kutsumine või lõpetamine olla võimatu. Selles 
ei saa sind aidata ka Tarbijakaitseamet.  



Enne mõtle, kas tänane võit kaalub üle 
hilisemad võimalikud kohustused 

• Agressiivseid müügimeetodeid kasutades võidakse sulle maalida pilt, 
et praegune ostust loobumine tähendab hilisemat kallimat tehingut.  

 

• Mõistlik on alati võtta aega ja kaaluda tehing läbi ning teha selgeks, 
kas praegune võit hinnas või funktsionaalsuses toob hiljem kaasa 
ootamatuid kulutusi või pikaajalisi kohustusi. 

 

• Näiteks tänane tasuta toode võib tähendada pikaajalist kallist 
lepingut, millega maksad kinni nii toote kui teenuse ja selle varem 
lõpetamine toob kaasa kõrged lepingulõpetamise kulud.  



Hinnaerinevuse korral toote etiketil ja 
kassas, ei ole kaupleja kohustatud 

sulle kaupa odavama hinnaga müüma 

Levinud arvamuse kohaselt on kaupleja kohustatud müüma selle 
hinnaga, mis oli saalis asuva toote etiketil.  

 

• Tegelikult, kui kassas kajastub saali hinnast erinev hind, on sul üksnes 
õigus ostust loobuda.  

• Kaupleja ei ole kohustatud riiulile märgitud hinnaga toodet sulle 
müüma.  

• Küll aga tasub sellele tähelepanu pöörata ning kauplejale märku anda. 

• Kui kauplejale on see tavapärane praktika ning ta teeb seda 
massiliselt, on tegemist eksitava hinnateabega, mis kuulub ebaausate 
kauplemisvõtete alla. Sellisel juhul palun teata sellest kauplejast ka 
Tarbijakaitseametit, kellel on õigus kauplejat ebaausate 
kauplemisvõtete kasutamise eest karistada.  



Tšeki puudumisel sobib ostu 
tõendavaks dokumendiks ka 

pangakonto väljavõte 

 

• Kui oled tasunud kauba eest kaardiga, 
siis võib ostu tõendada ka 
kontoväljavõttega.  

• Tšeki puudumine ei saa olla kauplejale 
takistavaks asjaoluks pretensiooniga 
mittetegelemisel. 

• Sularahas makstes võta alati 
ostutõendava dokumendina tšekk! See 
tagab sulle lihtsama võimaluse 
hilisemate pretensioonide korral 
pöörduda kaupleja poole ja tõestada 
tehtud tehingut.  



Probleemi tekkimisel tegele sellega 
esimesel võimalusel 

• Tootel või teenusel puuduse ilmnemisel tuleb lõpetada selle 
kasutamine ja probleemi lahendamisega tegeleda kohe või 
esimesel võimalusel.  

• Kasutamise kohe lõpetamine on oluline fikseerimaks probleemi 
ilmnemise aega ja võib aidata tuvastada defekti esinemise põhjust.  

• Arvesta, et probleemi lahendamisel on esimese valiku tegemise 
õigus ettevõtjal – kui toodet saab parandada, siis on kauplejal ka 
selleks õigus.  

• Püüdke olla avatud suhtlusele ning leida olukorrale üheskoos parim 
lahendus.  



Enamiku tarbekaupade puhul on sul 
õigus pretensiooni esitada 2 aasta 

jooksul 

• Kui oled ostetud kaupa tavapäraselt kasutanud ja õigesti 
hooldanud, kuid sellel ilmneb puudus, on sul õigus esitada 
kauplejale pretensioon kahe aasta jooksul alates ostu 
tegemisest, kui võib eeldada, et tegemist on tootmisveaga.  

• See on sinu seadusega antud õigus ning seda ei mõjuta 
võimalikud kaubaga kaasnevad garantiitingimused. 



Probleemi tekkimisel püüa esmalt 
leida lahendus koos kauplejaga 

• Mure ilmnemisel kauba või teenusega, pöördu esimese asjana 
kaupleja poole ja soovitatavalt kirjalikult.  

• Pane kirja selgitus, milles mure seisneb ning kuidas probleem 
tekkis. Samuti lisa omapoolne oodatav lahendus.  

• Kauplejal on õigus vastata 15 päeva jooksul! See on vajalik, 
kuna kauplejal on vaja tuvastada probleemi päritolu ning 
selgitada välja parim võimalik lahendus. Ole kannatlik ja oota 
ära kaupleja vastus. Seetõttu on eriti oluline esitada kaebusesse 
kõik võimalikud vajalikud detailid, et see saaks kiiresti 
lahendatud.  

• Kui kaupleja ei ole aldis koostööle ning ei vasta 15 päeva 
jooksul, siis anna sellest teada Tarbijakaitseametile. 



Defekti esmakordsel ilmnemisel on 
kauplejal õigus asja parandada 

• Vea ilmnemisel on kauplejal õigus kaupa esmalt parandada. 

• Alles sama defekti teistkordsel ilmnemisel on sul õigus nõuda 
toote ümber vahetamist  või raha tagastamist.  

• Kui kauplejal pole võimalust pakkuda täpselt sama toodet 
(sama värv, funktsionaalsus, suurus jms), on sul õigus nõuda 
raha tagastamist.  

• Oluline on ka teada, et kinkekaardid ei ole võrdväärsed rahaga 
ning sa ei pea leppima kinkekaartidega, vaid sul on õigus nõuda 
makstud summa tagastamist rahas.  



Defektse toote tagastamisel ei pea sa 
leppima poe kinkekaartidega 

• Sagedasti eeldavad tarbijad, et kui 
defektse kauba tagastamisel ei ole 
kauplejal pakkuda võrdväärset kaupa, 
siis tuleb leppida sama poeketi 
kinkekaartidega.  

• Tegelikult on sul õigus nõuda makstud 
raha tagastamist täies ulatuses ning sa 
ei ole kohustatud leppima 
kinkekaartidega.  



Eraisikule raha kandes ei kaitse sind 
tavapärased tarbijaõigused ning 

Tarbijakaitseamet sind aidata ei saa 

• Tihti on tarbijad liiga agarad tehingusse astuma, tegemata 
kindlaks kellele raha kantakse ja tehing sõlmitakse.  

• Teinekord võib müüja esineda ausa ja ametliku ettevõttena, 
kuid tehing palutakse tasuda eraisiku kontole. Sellisel juhul ei 
kehti sulle tavapärased tarbijaõigused ning Tarbijakaitseamet ei 
saa sind murede puhul aidata.  

• Vaidlustele saab siis lahenduse leida üksnes läbirääkimiste teel 
või kohtu abiga.  

• Ka kodulehe või Facebooki kommuuni olemasolu ei ole alati 
piisav tingimus eraisiku ettevõtjaks klassifitseerimisel.  



Kahe ettevõtte vahel sõlmitud tehingu 
puhul tekkinud vaidluse korral ei aita 

sind Tarbijakaitseamet 

• Tarbijakaitseamet ei tegele kahe ettevõtja vaheliste vaidlustega.  

• Samuti kui oled ostnud toote ettevõttele, kuid kasutad seda 
eraisikuna oma igapäevastes tegevustes, ei ole sul võimalust 
sellega seotud muredega Tarbijakaitseametisse pöörduda.  

• Sellisel juhul on tegemist kahe juriidilise isiku vahelise 
vaidlusega.  



 
 

 

Õnnelikku viperusteta tarbimist ja koju-jõudmist 
 


