LEPING … /10/2016

tasuliste haridusteenuste osutamiseks
Tallinn, ________20___.a.
OÜ INTER LANGUAGE, kes tugineb 18.10.2016. a Äriregistri kandele, juhatuse liikme _______ isikus, kes
tegutseb põhikirja alusel (edaspidi nimetatud Täitja) ühelt poolt ja

///////////////////////////////// ( ik. ////////////////////////////////////),
(edaspidi nimetatud Tellija) teiselt poolt on sõlminud käesoleva lepingu alljärgnevas:
1. Lepingu ese
Täitja pakub ja Tellija tasub keeltekoolis "INTER LANGUAGE" võõrkeelte kursuste eest (edaspidi nimetatud
Kursused) programmi _______ alusel tasemel ____A1 /A1+______ . Antud programmi alusel õppimise normatiivne
maht on ______150______ akadeemilist tundi.
2. Täitja ja Tellija õigused
2.1. Täitjal on õigus iseseisvalt korraldada õppeprotsessi, valida hindamissüsteemi, Tellija vahepealse ja lõpliku
atesteerimise vormi, korda ja perioodilisust.
2.2. Tellijal on õigus nõuda Täitjalt õigeaegset teabe esitamist küsimustes, mis puudutavad käesoleva lepingu p. 1
sätestatud teenuste osutamise korraldust ja nende nõuetekohase osutamise tagamist ning Täitja haridusalast tegevust.
2.3. Tellijal on õigus:
- pöörduda Täitja töötajate poole kursustel õppimist puudutavates küsimustes;
- saada ammendavat ja tõest teavet oma teadmiste kohta omandatavas programmis;
- kasutada õppeprotsessiks vajalikku Täitja vara tunniplaaniga ettenähtud tundide ajal.
3. Täitja kohustused
Täitja on kohustatud:
3.1. Kandma Tellija, kes on täitnud Täitja poolt kehtestatud vastuvõtutingimused, kursuse nimekirja.
3.2. Korraldama ja tagama käesoleva lepingu p. 1 sätestatud teenuste nõuetekohane osutamine. Tasulisi
haridusteenuseid osutab Täitja vastavalt tema poolt väljatöötatud haridusprogrammile, õppekavale ja tunniplaanile.
3.3. Looma Tellijale valitud haridusprogrammi omandamiseks vajalikud tingimused, tagama keeltekooli "INTER
LANGUAGE" vormikohase sertifikaadi väljaandmise, kuhu märgitakse haridusprogrammi nimetus, õpitud tundide
arv ja võõrkeelte oskuse tase. Vajadusel, kui Tellija lõpetab kursused ennetähtaegselt, andma Tellijale tõendi
faktiliselt õpitud tundide arvu kohta.
3.5. Õppetöö tõhustamiseks kasutama kaasaegseid õppemeetodeid, õppematerjale ja tehnilisi abivahendeid.
4. Tellija kohustused
Tellija on kohustatud:
4.1. Maksma õigeaegselt tasu käesoleva lepingu p. 1 sätestatud teenuste osutamise eest, st hiljemalt jooksva kuu 12.
kuupäevaks või korraga terve semestri eest. Viimasel juhul saab Tellija soodustust 5% kursuse maksumusest.
4.2. Teavitama Täitjat tundidest puudumise mõjuvatest põhjustest.
4.4. Ilmutama lugupidamist Täitja pedagoogilise ja abipersonali vastu.
4.5. Külastama tunniplaaniga ettenähtud tunde.
4.6. Täitma Kooli sisekorraeeskirja nõudeid, pidama kinni distsipliinist ja järgima üldtunnustatud käitumisnorme,
austama teisi kursuste kuulajaid.
5. Teenuste maksumus
5.1. Õppemaksu suurus ja selle tasumise tähtajad kinnitab kooli juhtkond.
5.2. Õppemaks baseerub Lepingus sätestatud akadeemilistel õppetundidel.
5.3. Tasutud õppemaks ei kuulu tagastamisele ega ümberarvutamisele sõltumata sellest, kas Tellija on õppekava
läbinud täies mahus või õpingud katkestanud.
5.4. Tellija kohustub tasuma õppemaksu sõltumata sellest, kas ta on kursuse läbinud täies mahus või need
katkestanud.
5.5. Tellija makse loetakse sooritatuks alles siis, kui see on laekunud Lepingus märgitud kooli arvelduskontole või
kooli kassasse.
5.6. Õppemaksu ja teiste lepingujärgsete maksete tasumisega viivitamise korral võib Täitja nõuda ja Tellija
kohustub tasuma viivist 0,15% võlgnetavast summast päevas.
Lepingu järgi maksab (1., 2. ,3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. kuu) 2016/2017. õppeaastal _____ xxx_____ eurot.
(kursuse kestus) (allkiri)

Lepingu järgi maksab kursus __xx__ eurot kuus (arvestusega 8 korda kuus a 2 akadeemilist tundi)
05.09.2016-31.05.2017. a __________________________________

5.7. Täitjal on õigus esitada täiendav arve täiendavate üheksandate ja kümnendate tundide eest, mis langevad
kehtiva tunniplaani järgi jooksvasse kuusse, lähtuvalt arvestusest, et kuus on keskmiselt 8 tundi. Arvutamisel
võetakse arvesse riigipühadele langevate tundide ärajäämist.

6. Lepingu ülesütlemine ja leppetrahv
6.1. Tellijal on õigus loobuda Täitja teenustest, kui õppeprotsess katkeb Täitja süül ja Kool ei suuda seda kahe
nädala jooksul jätkata.
6.2. Täitjal on õigus lepingu ülesütlemisele järgmistel juhtudel:
6.2.1. Tellija ei maksa õigeaegselt lepingujärgset õppemaksu.
6.2.2. Tellija rikub pidevalt Kooli normatiivaktide sätteid ja ei täida Kooli poolt sätestatud kohustusi.
6.3. Tellija allkirjastab Akti ja tagastab selle Täitjale.
6.4. Tellijal on õigus peatada Lepingu kehtivus, teavitades Täitjat kirjalikult kaks kuud ette. Kui Tellija esitab
Täitjale arstitõendi asjaolude kohta, mis ei võimalda Tellijal jätkata oma kohustuste täitmist Täitja ees, võib Lepingu
peatada/lõpetada 5 kalendripäeva jooksul.
7. Õppemaksu tagastamise alused ja kord
7.1. Lepingu ülesütlemisel punktis 6.1 toodud tingimustes märgitud alustel on Tellijal õigus nõuda tasutud
õppemaksu tagastamist selle osa ulatuses, mis on ette makstud Lepingu ülesütlemise hetkest algava perioodi eest.
7.2. Lepingu raames tekkivad vaidlused ja lahkarvamused antakse lahendamiseks Täitja asukohajärgsele
arbitraažikohtule.
7.3. Lepingujärgsete kohustuste täitmata jätmisel või mittenõuetekohasel täitmisel kannavad Pooled Eesti Vabariigi
kehtivate seadustega ettenähtud vastutust.
8. Lepingu tähtaeg
8.1. Leping jõustub selle allkirjastamise hetkest mõlema poole poolt ja kehtib poolte kõigi lepingujärgsete
kohustuste täitmiseni täies mahus.
9. Lõppsätted
9.1. Leping on sõlmitud kahes eksemplaris, üks kummalegi poolele, millel on võrdne juriidiline jõud.
10. Poolte rekvisiidid ja allkirjad
TÄITJA

TELLIJA

OÜ Inter Language,
Reg. nr 10505735
Tallinn, Kaupmehe 8/6
A/a EE082200001120267502
E-mail: interl@hot.ee
Tel 516 1173

///////////////////////////////////////////////,
ik: ////////////////////////////////
e-mail: ////////////////@//////////////////////
tel ////////////////////////////////

Kuupäev 30.09.2016
Allkiri:
Õppemetoodilise osakonna juht

Allkiri:

