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Müügitingimused ja hinnainfo 

Müügitingimused kehtivad Liikluslabi e-keskkonnast (edaspidi: e-keskkond) teenuste ostmisel. 

E-keskkonnas saate ligipääsu järgmistele teenustele:  

• õppematerjali „Liiklusreeglid lihtsas keeles“ kasutamine, 

• õppematerjali „Nutikad liiklustestid“ kasutamine, 

• õppematerjali „Liiklusteooria täiskursus“ kasutamine, 

• õppematerjali „E-autokool“ kasutamine“ kasutamine, 

• teavitused vabadest B-kategooria sõidueksami aegadest Transpordiametis. 

Selleks et luua omale keskkonna kasutamiseks konto, peate nõustuma e-keskkonna 

kasutustingimustega. Pärast konto loomist saate ligipääsu õppematerjalide demoversioonile. Ligipääsu 

ülejäänud materjalidele saate pärast makse tegemist ja tasu laekumist.  

Liikluslab Baltic OÜ pakub mitut teenusepaketti, mille kasutamine on ajaliselt piiratud. E-keskkonnas 

müüdavate teenuste hinnad on märgitud teenuspaketide kirjelduse juurde veebilehel liikluslab.ee ja e-

keskkonnas jaotises „Paketi tasu“. Kõik hinnad on eurodes. Põhjalik teave teenuspaketide kohta on 

esitatud veebilehel liikluslab.ee. Lühikokkuvõte teenuspaketide kohta on esitatud iga teenuspaketi 

juures veebilehel liikluslab.ee jaotises „Hinnad“ ja e-keskkonnas jaotises „Paketi tasu“. 

Õppematerjale võib kasutada ainult isiklikul otstarbel, nende kasutamine ärilisel eesmärgil on keelatud. 

 

Ostu sooritamine  

Ostu sooritamiseks logige sisse oma Liikluslabi kontosse, minge jaotisse „Paketi tasu“ ja vajutage sobival 

paketil. Teid suunatakse makselehele, kus saate valida sobiva makseviisi. Liikluslabi teenuste eest on 

võimalik maksta: 

• pangalingiga (Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Pocopay) 

• pangakaardiga (Visa, Mastercard) 

NB! Pangalingiga tasumisel vajutada kindlasti panga lehel nupule „Tagasi kaupmehe juurde“. 

Makseid vahendab Maksekeskus AS. Tasumine toimub väljaspool e-keskkonda turvalises keskkonnas – 

pangalingiga tasumisel vastava panga turvalises keskkonnas ja pangakaardiga tasumisel Maksekeskus AS 

turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja pangakaardi andmetele. Ost loetakse 

sooritatuks alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Liikluslab Baltic OÜ arvelduskontole.  
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Liikluslab Baltic OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud 

isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le. 

Ligipääs ostetud paketile avatakse kohe pärast ostu edukat sooritamist. Ostja e-posti aadressile 

saadetakse arve.  

NB! Arve saadetakse juhul, kui ostja lisas oma Liikluslabi kontole e-posti aadressi. 

 

Taganemisõigus 

Kasutajal ei ole õigust taganeda teenuste kasutamisest võlaõigusseaduse 2. peatüki 4. jao alusel 

(võlaõigusseaduse § 53 lg 4 p 71). See tähendab muu hulgas, et kasutaja ei saa nõuda raha tagasi, kui ta 

on teinud makse ja talle on võimaldatud ligipääs e-keskkonna teenustele. E-keskkonna teenustega 

tutvumiseks saab kasutada tasuta demoversiooni. 

 

Otseturustus ja isikuandmete töötlemine 

Konto loomisel ja sisselogimisel võib Liikluslab Baltic OÜ küsida, olenevalt sisselogimise viisist, Facebooki 

kasutaja identifikaatorit, ees- ja perekonnanime ja e-posti aadressi. Ligipääs andmetele võimaldatakse 

nupu „Logi sisse Facebookiga“ vajutamisel. 

E-keskkonna kasutamiseks kohustub kasutaja esitama tõesed andmed. Liikluslab Baltic OÜ ei vastuta 

selle eest, kui ebakorrektsete andmete tõttu jääb tellimus täitmata. Samuti ei vastuta ta 

ebakorrektsetest andmetest tulenevate mistahes tagajärgede eest. Kõiki andmete töötlemisega seotud 

aspekte on põhjalikult kirjeldatud privaatsuspoliitikas. 

Liikluslab Baltic OÜ kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid ainult tellimuse töötlemiseks. 

Kui andsite selleks oma nõusoleku, töödeldakse Teie e-posti aadressi sõnumite saatmiseks 

otseturunduse raames. Töötlemise õiguslik alus on Teie nõusolek. Teil on õigus oma nõusolek igal ajal 

tagasi võtta. Seda saab teha kasutajaprofiilis (nupp „Soovin olla kursis Liikluslab’i uudistega“), klõpsates 

e-kirja jaluses vastaval viitel või võttes ühendust klienditoega (info@liikluslab.ee).  

 

Pretensiooni esitamise õigus ja vaidluste lahendamine 

E-keskkonda võib kasutada ainult vastavalt kasutustingimustele, millega klient nõustub enne konto 

loomist.  Kasutustingimustele kohaldatakse Eesti õigust. 

Ostu- ja kasutustingimustega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui pooled ei saavuta 

kokkulepet, on poolel õigus pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti tarbijavaidluste 

komisjoni poole või Harju Maakohtusse. 

Kasutaja võib esitada pretensioone teenuste kohta viivitamata, kuid hiljemalt kaks nädalat pärast 

pretensiooni tekkimist. Sel juhul tuleb pretensioon saata aadressile info@liikluslab.ee. 
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