TEENINDAJA MEELESPEA: taevalaternate müük tarbijale
Hea teenindaja peab tundma nii oma õigusi kui ka kohustusi kauba müügil. See meelespea toob välja
peamise, mida taevalaternate müüja peaks teadma.
Veenduge, et Teie turustatav taevalatern vastab seadustes sätestatud nõuetele.
Teadke, et üksikasjalikku teavet taevalaterna kohta tuleb tarbijale anda enne toote ostu.
Tarbijal on õigus saada kauplejalt ja tootjalt teavet taevalaterna omaduste ja kasutustingimuste kohta enne
laterna ostmist.

Veenduge, et tootele on lisatud kasutusjuhend.
Taevalaternale lisatav kasutusjuhend peab kajastama vajalikku teavet selle õigeks ja sihipäraseks
kasutamiseks, samuti korrektseks kokkupanekuks, hooldamiseks või säilitamiseks ning olema esitatud eesti
keeles.

Lisage kasutusjuhendile hoiatus.
Kasutusjuhendile peaks muu hulgas lisama tarbijale hoiatuse, et enne taevalaternate lennutamist tuleb hoolikalt
tutvuda toote kasutusjuhendiga ning järgida selles toodud nõudeid. Hoiatusele tuleks lisada ka
ettevaatusabinõud kauba kasutamisega seonduvalt ja/või kauba hävitamisega seotud ohtude vältimiseks.

Taevalaterna märgistus peab olema korrektne ning loetav
Tarbijale pakutaval/müüdaval kaubal, selle müügipakendil või selle külge kinnitatud etiketil olev märgistus
peab olema loetav, arusaadav ja üheselt mõistetav ning vastama kõigile selle kauba märgistuse kohta
kehtestatud nõuetele.

Kontrollige, et taevalaterna märgistus oleks korrektne ja loetav.
Tarbijale pakutaval või müüdaval kaubal või selle müügipakendil või selle külge kinnitatud etiketil olev
märgistus peab olema loetav, arusaadav ja üheselt mõistetav ning vastama kõigile selle kauba märgistusele
kehtestatud nõuetele.

Veenduge, et märgistusel on teave tootja ja toote identifitseerimise kohta.
Toote või selle pakendi märgistusel peab olema tootja nimi või kaubamärk ja kontaktandmed viitega toote
tüübi-, partii- või seerianumbrile või muule märkele, mis võimaldab seda tuvastada.

Vastutustundliku müüjana
lennutamiseeskirjade kohta.
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Andke tarbijale teada, et taevalaterna lennutamine lennuväljadest/kopteriväljakutest viie kilomeetri raadiuses
eeldab lennuameti teavitamist.

Lisainfo:
taevalaternate müügi ja lennutamise juhend
Tarbijakaitseamet
Rahukohtu 2, 10130 Tallinn
Telefon: 6201 700
Faks: 6201 701
Nõuandetelefon: 1330
E-post: info@tarbijakaitseamet.ee
www.tarbijakaitseamet.ee

Päästeamet
Raua 2, 10124 Tallinn
Telefon: 6282 000
Faks: 628 2099
Päästeala infotelefon 24h: 1524
E-post: rescue@rescue.ee
www.rescue.ee

Lennuamet
Rävala pst. 8, 10143 Tallinn
Telefon: 610 3500
Faks: 610 3501
E-post: ecaa@ecaa.ee
www.ecaa.ee

