Lepingu nr.: AV-EEL-

FONOGRAMMIDE KASUTAMISE LEPING
FONOGRAMMIDE AVALIK ESITAMINE

Andmed fonogrammide kasutamise koha kohta
□ majutusettevõte
□ ilu- ja tervishoiuteenused

□ toitlustusettevõte
□ kino või teater

□ klienditeenindus (sh. kaubandus)
□ näitus, mess või muuseum

□ ööklubi
□ kasiino
□ eriüritus

□ spordisaal
□ transport
□ _________

Ettevõtte nimetus:

Tubade arv majutusasutuses: ____

Tegevuskoht:

□ tubades □ üldkasutatavates ruumides
□ väljaspool ruume (õues asuv kõlar jms.)

E-post:

Kohtade arv: ____ kohta
Telefon:

Tantsimine toimub ____ korda nädalas
Teenindusaluse pinna suurus:
m2

Lisainfo:

LEPINGU SÕLMIJAD:
Juriidilise isiku nimi (Kasutaja):

Registrikood:

Juriidiline aadress (tänav, maja, linn, postiindeks):

E-post::

Esindaja:

Arve saatmise e-posti aadress:

Telefon:

Amet:

MTÜ Eesti Esitajate Liit (EEL), registrikood 80123840, asukoht Paldiski mnt. 96a, 13522 Tallinn, eel@eel.ee, tel: 650 5171
1.

2.

3.

4.

Kui fonogrammi või selle koopiat kasutatakse üldsusele
suunamiseks, on esitajal ja fonogrammitootjal Eesti
Vabariigi autoriõiguse seaduse (AutÕS) § 72 lõike 1
kohaselt õigus saada igalt fonogrammi kasutavalt isikult
tasu (Tasu) iga sellise üldsusele suunamise eest.
Käesoleva lepingu on Kasutaja sõlminud AutÕS § 72
lõikes 1 sätestatud kohustuse täitmiseks. Tasu
maksmisega täidab Kasutaja fonogrammide kasutamise
eest tasu maksmise kohustuse kõikidele eesti- ja
välismaistele esitajatele ja fonogrammitootjatele, keda
Eesti
Esitajate
Liit
(EEL)
ja/või
Eesti
Fonogrammitootjate Ühing (EFÜ) esindab.
Kui Tasu suurust (tasumäära) mõjutavad asjaolud
muutuvad, on Kasutaja kohustatud sellest EEL-le
koheselt kirjalikult teatama ja esitama uued andmed.
Nimetatud kohustuse täitmata jätmise korral on Kasutaja
kohustatud maksma Tasu vastavalt viimati EEL-le
esitatud andmetele, v.a. juhul, kui selle tulemusena
maksab Kasutaja Tasu
kohaldatavast
määrast
väiksemas summas. Sellisel juhul on EEL-l õigus nõuda
Kasutajalt vähemmakstud Tasu maksmist kahekordses
ulatuses.
Tasu määrad, mis ei sisalda käibemaksu, on avaldatud
EEL veebilehel (www.eel.ee) ja need on ühetaolised
kõikide samalaadse tegevusega isikute suhtes. EEL-l on
õigus tasusid üks kord kalendriaastas ühepoolselt muuta.
EEL teavitab muudatustest Kasutajat posti või
elektronposti teel vähemalt kaks (2) kuud ette.

5.

6.

7.

8.

Lepingu sõlmimise järel on Kasutaja kohustatud maksma
Tasu vastavalt käesolevale lepingule ja selles toodud
andmetele. Tasu maksmine toimub EEL arveldusarvele
EEL poolt kvartaalselt esitatava elektroonilise arve alusel
jooksva kvartali eest, välja arvatud juhul kui pooled
lepivad kokku teisiti. Kasutaja on kohustatud tagama
EEL-le esitatud kontaktandmete õigsuse. Juhul, kui
Kasutaja ei ole teavitanud oma kontaktandmete muutusest,
loetakse ükskõik milline teave (sh arve) Kasutaja poolt
kätte saaduks juhul, kui see on saadetud lepingus toodud
Kasutaja kontaktandmetele. Arve tasumise tähtaeg on 10
päeva. Tasu maksmisega viivitamise korral on EEL-l õigus
nõuda Kasutajalt viivist 0,1% viivitatud summalt
kalendripäevas.
Leping jõustub sellele allkirjutamise hetkest ja kehtib kuni
sõlmimisele järgneva kalendriaasta lõpuni. Leping
loetakse automaatselt pikenenuks igaks järgnevaks
kalendriaastaks, kui Kasutaja ei teata EEL-ile oma soovist
leping lõpetada kirjalikult hiljemalt üks (1) kuu enne
lepingu kehtivusaja lõppu. Juhul, kui Kasutaja lõpetab
fonogrammide kasutamise, on tal õigus käesolev leping
üles öelda, teatades sellest EEL-le kirjalikult 1 kuu ette.
Lepingu muutmine peab toimuma kirjalikus vormis.
Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse kokkuleppe
mittesaavutamise korral Harju Maakohtus.
Leping on üksnes EEL ja Kasutaja vaheline kokkulepe.
Lepingu üleandmine ilma EEL loata ei ole lubatud.

Tallinn,
EEL:
_________________________________

Kasutaja:
_________________________________

