
MÜÜGITINGIMUSED 

HealthyMe teenuse tellimisleht https://healthyme.ee (edaspidi HealthyMe) omanik on Happy Workplace 

OÜ (reg.nr 14327101), asukohaga A. Adamsoni tn 32-2, 10137 Tallinn. 

 

MÜÜGILEPINGU KEHTIVUS, KAUBA- JA HINNAINFO  

Müügitingimused kehtivad HealthyMe Teenuse ostmisel.  

HealthyMe’s müüdav Teenuse hind on märgitud Teenuse juurde.  

Teave kauba kohta on esitatud HealthyMe’s vahetult kauba juures.  

 

TELLIMUSE VORMISTAMINE 

Teenuse tellimiseks tuleb Tellimusvormist valida mitmeks aastaks Teenust soovitakse osta ning kui 

suurele hulgale töötajatele. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus. Edasi tuleb täita nõutud 

andmeväljad ning vajutada nupule „Edasi“, et valida makseviis. Peale makseviisi valimist ning lepingu- 

ja üldtingimustega tutvumise kinnitust saab Teenuse eest tasuda pangalingi kaudu. Teenuse eest on 

võimalik tasuda ainult eurodes. 

Leping jõustub alates hetkest, kui Tellimuse eest on tasutud ja Teenuseosutaja on tellimuse kinnitanud, 

saates vastavasisulise e-kirja Kliendi e-maili aadressile. 

 

TAGANEMISÕIGUS 

Lepingust on õigus taganeda põhjust avaldamata neljateist (14) kalendripäeva jooksul alates Lepingu 

sõlmimise päevast, esitades HealthyMe’le kirjalikult taasesitavas vormis avalduse ning saata see e-maili  

aadressile info@healthyme.ee. 

Taganemisõigust ei kohaldata, kui Teenuse tarbimist on juba alustanud ning teenust kasutades on välja 

saadetud ankeedid töötajatele. Kui Lepingust taganemise avaldus esitatakse enne ankeetide välja 

saatmist, tagastab HealthyMe Teenuse eest tasutud summa täies mahus Kliendi arvelduskontole 

maksekeskuse vahendusel. Tagasimakse toimub neljateist (14) kalendripäeva jooksul alates 

Kliendipoolse avalduse laekumisest HealthyMe’le. 

 

OTSETURUNDUS JA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE  

HealthyMe kasutab Kliendi poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili 

aadress) ainult tellimuse töötlemiseks ning Teenuse info Kliendile saatmiseks.  

HealthyMe ei saada Kliendi e-maili aadressile uudiskirju ning pakkumisi. 
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VAIDLUSTE LAHENDAMINE 

Kui Kliendil on HealthyMe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile info@healthyme.ee 

või helistada telefonil: +372 501 1056.  

Kui Klient ja HealthyMe ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on Kliendil võimalik pöörduda 

Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin 

(www.komisjon.ee). Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Kliendi ja HealthyMe vahel 

sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Kliendi kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.  

Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole 

(https://ec.europa.eu/consumers/odr/).   
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