
AS PROPAAN DEEBETKAARDI ÜLDTINGIMUSED

1. ÜLDSÄTTED
1.1 Käesolevad AS Propaan deebetkaardi üldtingimused (edaspidi Üldtingimused) sätestavad Propaani poolt 
Kliendile väljastatud deebetkaardi või -kaartide kasutamise tingimused.
1.2 Üldtingimused on Propaani ja Kliendi vahelise AS Propaan deebetkaardi kasutamise lepingu lahutamatu 
osa, sõltumata sellest, kas Üldtingimused on eraldi allkirjastatud.

2. MÕISTED

2.1 Üldtingimustes kasutatakse alljärgnevaid mõisteid alljärgnevas tähenduses:

Ettemaks
Kliendi poolt Propaani arvelduskontole kantud rahasumma, mille ulatuses saab Kaardi 
valdaja Kaardiga Tehinguid teha; 

Kaardi valdaja füüsiline või juriidiline isik, kellele on Kliendi soovil Kaart kasutamiseks väljastatud;

Kaart

Propaani poolt Kliendile väljastatud maksevahend(id), mida saab kasutada Tanklates 
autogaasi eest tasumisel. Kliendile väljastatud Kaartide loetelu on toodud Lepingu lisas 
1. Kliendile väljastatud Kaardi tühistamisel või uue Kaardi väljastamisel edastab Propaan 
Kliendile muudetud Lepingu lisa 1;

Klient füüsiline või juriidiline isik, kellega Propaan on sõlminud Lepingu;

Leping
Propaani ja Kliendi vahel Kaardi kasutamise kohta sõlmitud leping, mille lahutamatuks 
osaks on käesolevad Üldtingimused;

Pool/Pooled Propaan või/ja Klient;

Propaan Aktsiaselts Propaan;

Soodustused Kliendile antavad soodustused, mis on toodud Lepingu lisas 1;

Tankla
Propaani nimeline tankla, kus saab autogaasi eest Kaardiga tasuda. Vastavate tanklate 
loetelu on toodud Propaani kodulehel aadressil www.propaan.ee/est/autogaas/tanklad

Tehing
Kaardi abil Tanklas autogaasi ostmine. Propaanil on seejuures õigus eeldada, et kõik 
Tehingud on tehtud Kaardi valdaja poolt. Propaanil on õigus määrata Tehingu 
minimaalne ja maksimaalne summa;

Üldtingimused
käesolevad Propaan deebetkaardi üldtingimused: 
www.propaan.ee/est/autogaas/kaardid

3. TEHINGUTE TEGEMINE
3.1 Kaardi valdajal on Üldtingimuste punkti 4.1 kohaselt tehtud ja kasutamata Ettemaksu ulatuses õigus 
Tanklates autogaasi eest Kaardiga tasuda.
3.2 Tehingu tegemisel registreeritakse Kaart Tankla kaardiautomaadis ja Kaardi valdaja kinnitab Tehingut, sh 
autogaasi kättesaamist, allkirjaga temale väljastataval maksekviitungi ühel eksemplaril. Tehingud tehakse 
Tanklas kehtivas jaehinnas, millest on maha arvatud Kliendile antav Soodustus. Maksekviitungil fikseeritakse 
vastav jaehind, Soodustus, autogaasi väljastamise aeg ja koht.
3.3 Propaanil on õigus nõuda ja Kaardi valdaja on kohustatud esitama Tehingu tegemisel Tankla teenindajale 
isikut tõendava dokumendi.
3.4 Propaanil on õigus takistada Kaardi kasutamist põhjendatud kaalutlustel, muuhulgas seonduvalt Kaardi 
turvalisusega (nt Kaardi kasutamine ilma Kliendi või Kaardi valdaja nõusolekuta). Propaan ei vastuta Kaardi 
kasutamise takistamisest tulenevate kahjude eest.

4. ARVELDAMINE
4.1 Tehingute tegemiseks teeb Klient Propaani arvelduskontole nr 1120062053 Swedbank AS-s Kliendi poolt 
valitud suuruses Ettemaksu. Juhul kui Kliendi poolt tasutud Ettemaks lõppeb, saab deebetkaarti kasutada 
ainult sooduskaardina. Propaan taastab võimaluse kasutada Kaarti maksevahendina ühe tööpäeva jooksul 
pärast uue Ettemaksu laekumist Propaani eelnimetatud arvelduskontole.
4.2 Propaan vähendab Üldtingimuste punkti 4.1 kohaselt tehtud Ettemaksu iga Üldtingimuste punkti 3.2 
kohaselt kinnitatud Tehingu summa võrra.



4.3 Klient ja Kaardi valdaja on kohustatud iseseisvalt jälgima Ettemaksu piisavust. Kliendil on õigus tellida, 
esitades sellekohase kirjaliku avalduse, Propaanilt igakuine aruanne, mis kajastab tehtud Tehinguid (sh 
autogaasi kogus, autogaasi hind Tehingu hetkel, Soodustus, tasumisele kuulunud summa kokku) ja 
Ettemaksu jääki. Igakuise aruande hind on 10 eurot kuus ja Propaanil on õigus arvata nimetatud tasu maha 
Ettemaksust. Propaan vormistab aruande 10 tööpäeva jooksul alates eelmise kalendrikuu lõpust ning saadab 
selle Kliendile vastavalt tema soovil kas posti või e-posti teel Kliendi soovitud kontaktandmetel. Kui Klient 
enam aruande esitamist ei soovi, esitab ta selle kohta Propaanile kirjaliku avalduse vähemalt 5 tööpäeva 
enne kalendrikuu lõppu.
4.4 Kliendil on kohustus iseseisvalt kontrollida Tehingute õigsust. Kliendil on õigus esitada kirjalik pretensioon 
14 kalendripäeva jooksul alates sellest, kui Klient saab vaidlusalusest Tehingust teada.
4.5 Lepingu alusel tasumisele kuuluvatest kõigist maksetest loetakse esimeses järjekorras tasutuks viivis ja 
seejärel tähtajaks maksmata põhisummad vastavalt nende ajalisele järjekorrale alates varasematest 
võlgnevustest.
4.6 Kliendil on õigus kirjaliku avaldusega taotleda üleliigse Ettemaksu tagastamist. Propaan tagastab 
Ettemaksu 14 kalendripäeva jooksul Kliendi kirjaliku avalduse saamisest.

5. KAART, SH KAARDI KAOTAMINE VÕI HÄVIMINE
5.1 Kaart on Propaani omand ja see antakse Kliendile Lepingukohaseks ajutiseks kasutamiseks. Kaart 
väljastatakse tasuta, kui Lepingus ei ole sätestatud teisiti. Klient ja Kaardi valdaja on kohustatud kasutama 
Kaarti heaperemehelikult ning hoidma seda igasuguste vigastuste, kahjustuste ja mõjutuste eest, sh kõrge 
temperatuur, tugev elektromagnetväljamõju, mehhaanilised vigastused, lisaks vältima ka olukorda, kus Kaart 
võib sattuda kolmandate isikute valdusesse ilma Propaani kirjaliku nõusolekuta.
5.2 Juhul kui Klient soovib lisakaarti või soovib loobuda Kaardist, siis esitab Klient Propaanile sellekohase 
kirjaliku avalduse. Lisakaardi osas on Ettemaks ühine Kliendile väljastatud teiste Kaartidega.
5.3 Kaardi kaotamisel või kolmandate isikute valdusesse sattumisel on Klient kohustatud sellest Propaanile 
viivitamata teatama e-posti aadressile: sales@propaan.ee. Teates tuleb märkida kaotatud Kaardi number. 
Eeltoodud Kliendi teate kättesaamisel rakendab Propaan temale kättesaadavaid mõistlikke meetmeid Kaardi 
edasise kasutamise tõkestamiseks. Klient kannab vastutust Kaardi õigustamatu kasutamise eest, vastutus 
läheb Propaanile üle pärast 72 tunni möödumist Kliendi teavituse saamisest.
5.4 Kaardi kaotamise või kasutuskõlbmatuks muutumise korral vahetab Propaan Kliendi kirjaliku avalduse 
alusel Kaardi välja. Vahetuskaardi maksumus on 15 eurot, mis arvatakse maha Kliendi poolt tehtud või 
tehtavast Ettemaksust.

6. LEPINGU KEHTIVUS, MUUTMINE JA LÕPETAMINE

6.1 Leping jõustub selle mõlema Poole poolt allakirjutamise hetkest ning on sõlmitud tähtajatult.

6.2 Pooled võivad Lepingu igal ajal üles öelda, teatades sellest teisele Poolele kirjalikult ette 10 tööpäeva.
6.3 Propaanil on õigus Leping koheselt lõpetada, kui Kliendi suhtes on algatatud likvideerimis- või 
pankrotimenetlus.
6.4 Lepingu ülesütlemisel jäävad kuni ülesütlemiseni tekkinud Poolte õigused ja kohustused kehtima. 
Lepingu lõppedes on Propaanil õigus sulgeda Kaart ja Kliendil on kohustus tagastada temale väljastatud 
Kaart ning likvideerida kõik oma võlgnevused Propaani ees. Lepingu lõppemine loetakse jõustunuks alates 
kõigi võlgnevuste likvideerimisest ja Kaardi tagastamisest. Kui Kaart on kadunud või Klient ei saa muul 
põhjusel Kaarti tagastada, siis on Klient kohustatud sellest Propaani viivitamata kirjalikult teavitama ja 
hüvitama Propaanile Kaardi väärtuse 15 eurot.
6.5 Juhul kui Klient või Kaardi valdaja on rikkunud Lepinguga kokkulepitud tingimusi, sh maksetingimusi, siis 
on Propaanil õigus etteteatamata peatada Kaardi kasutamine või muuta Kliendile antud Soodustusi.
6.6 Propaanil on õigus käesolevaid Üldtingimusi ühepoolselt muuta, teatades muudatustest Tanklates, 
Propaani kodulehel aadressil  www.propaan.ee/est/autogaas või muul Propaani poolt valitud viisil (sh 
massiteabevahendites teavitamise teel) vähemalt 1 kalendrikuu enne muudatuste jõustumist. Lepingu muude 
osade kui käesolevad Üldtingimused muutmisest teatab Propaan Kliendile kirjalikult vähemalt 1 kalendrikuu 
enne muudatuste jõustumist. Mõlemal eeltoodud juhul, kui Klient ei ole eeltoodud tähtaja jooksul Lepingut 
üles öelnud ja jätkab Kaardi kasutamist, loetakse, et Klient on muudatuse(d) aktsepteerinud.

7. KLIENDI KONTAKTANDMED
7.1 Kliendi kontaktandmed fikseeritakse Lepingus. Lepingut allkirjastades Klient kinnitab, et tema esitatud 
kontaktandmed on õiged. Klient kinnitab ka, et tal on kõik õigused Lepingu sõlmimiseks ja selles toodud 
õiguste ning kohustuste võtmiseks.
7.2 Kliendi kontaktisiku ja/või kontaktandmete muutumisest tuleb Propaani 5 kalendripäeva jooksul kirjalikult 
informeerida. Alates teate kättesaamisest loetakse andmed vastavalt muutunuks.
7.3 Kui Lepingus ei ole sätestatud teist teadete esitamise vormi, siis on Propaanil õigus esitada Lepinguga 
seotud teateid ja arveid Kliendi kontaktisiku Lepingus toodud e-posti aadressil.



8. MUUD TINGIMUSED
8.1 Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust ja Lepinguga seotud vaidlused püüavad Pooled lahendada 
läbirääkimiste teel. Läbirääkimiste ebaõnnestumisel lahendatakse vaidlused esimeses astmes Harju 
Maakohtus.
8.2 Kui mõni Lepingu, sh Üldtingimuste, säte osutub kas osaliselt või täielikult kehtetuks, siis ei mõjuta see 
kogu Lepingu kehtivust. Pooled rakendavad oma parimaid jõupingutusi, et kehtetu säte asendada sättega, 
mis on kooskõlas kohaldatava õigusega.
8.3 Kui Lepingus ei ole kokku lepitud teisiti, siis on Klient nõus, et Propaan edastab talle klientidele suunatud 
uudiskirju ning Propaani ja tema tegevust tutvustavaid materjale.
8.4 Lepingut sõlmides annab Klient nõusoleku Propaanile enda ja Kaardi valdajate isikuandmete 
töötlemiseks. Seejuures on Propaanil õigus Kliendi andmeid töödelda ka Kliendi tarbimisharjumuste 
uurimiseks, Propaani enda ja tema koostööpartnerite otseturunduskampaaniateks või teeninduse kvaliteedi 
parandamiseks. Klient nõustub, et Propaan edastab Lepingu täitmise tagamiseks Kliendi andmeid (nimi, 
isikukood, elu- või asukoht, teave Lepingu ja Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmise osas) 
kolmandatele isikutele (sh maksehäirete registrile). Kliendil ja Kaardi valdajal on isikuandmete kaitse 
seaduses sätestatud korras õigus saada infot enda töödeldavate andmete kohta, nõuda andmete muutmist 
või kustutamist. Juhul kui Lepingu täitmine osutub seejärel võimatuks, on Propaanil õigus Leping ühepoolselt 
üles öelda.


