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Financing Status. Corporate Backed or Acquired. Primary Industry. Regional Banks.
Stock Exchange. TAL. Primary Office. Narva mnt 4; Tallinn, 15014; Estonia. Coop Pank
(earlier Eesti Krediidipank) is an Estonian bank, headquartered in Tallinn. The bank
operates only in Estonia. The official name of the bank is . Vaata selle ettevõtte uut eProfiili Eesti Ettevõtete Eelistatud Elupaigas. P.Kerese 5, 20309 Narva, Ida-Virumaa.
3569405 · narva@krediidipank.ee. Krediidipank is a kontor, pank located at Paul
Kerese tn in Narva. Krediidipank - Narva on the map.. Estonia / Ida-Viru / Narva / Paul
Kerese tn, 5. Coop Pank toob pangateenused Coopi kauplustesse üle Eesti. Et
oleksime Sulle alati lähedal ja Sinul oleks igal pool Eestis hea elada. MoneyGram
money gram moneygramm.. Компания „ME Company” является официальными
агентом MoneyGram в Эстонии.. Vana viru 11/Aia 5, Tallinn. Открыто. Where to
send or receive money in KERESE 5, NARVA with MoneyGram. Money transfer
locations in KERESE 5, NARVA. 19c, narva, 6164980, Narva, Estonia, View details.
eesti krediidipank, kerese 5, narva, 3569405, Narva, Estonia, View details.
MoneyGram Tallinn, Estonia. EUREX – Viru Keskus Viru valjak 4. Tallinn, 10111
6312100. Hours Services. TORNIMAE 5. Tallinn, 10145 6312100. Hours Services 11
nov 2021. Eesti krediidipank kerese 5 narva moneygram. D vitamiin päevane kohgus.
Spordirajatis u tähega. Lahkumisavaldus e mailiga. Where is your closest MoneyGram
location? Check the best money transfer rates and send money online or in person.
45.131.212.146 Mozilla/5.0 (iPad; U; CPU OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26
(KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A403 Safari/8536.25. We use cookies at
fxcompared.com so that you get the best user experience. If you continue to use our
website we will take this as meaning that you agree to our use of cookies. If you want
to find out more about cookies please see our cookie policy. Want more options? Try
our advanced search tool. specific recommendations are intended. FXC Group Ltd and
FX Compared Ltd does not provide any guarantees. Thank you for your order! Check
your email, please. responsibility for any direct or consequential loss or damage of
any kind whatsoever arising directly. FXcompared.com is an fx money comparison
site for international money transfer and to compare rates from currency.
193.8.231.200 Mozilla/5.0 (iPad; U; CPU OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26
(KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A403 Safari/8536.25. brokers for sending
money abroad. The website and the information provided is for informational
purposes. or indirectly from (i) any error, omission or inaccuracy in any such
information or (ii) any action. only and does not constitute an offer, solicitation or
advice on any financial service or transaction. of any data from third parties listed on
this website. FX compared Ltd expressly disclaims any and all. 85.209.129.30
Mozilla/5.0 (iPad; U; CPU OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like
Gecko) Version/6.0 Mobile/10A403 Safari/8536.25. 200.0.61.38 Mozilla/5.0 (iPad; U;
CPU OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0
Mobile/10A403 Safari/8536.25. Search an exact address to find MoneyGram locations
outside of Narva area. 5.154.253.244 Mozilla/5.0 (iPad; U; CPU OS 6_0 like Mac OS X)
AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A403 Safari/8536.25.
45.131.212.244 Mozilla/5.0 (iPad; U; CPU OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26
(KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A403 Safari/8536.25. Reviews of the best
digital and mobile money transfer providers. This site uses cookies and other tracking
technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse
your use of our products and services, assist with our promotional and marketing
efforts. If you continue to use this site we will assume that you are happy with this,
but you can opt-out if you wish. None of the information presented is intended to form
the basis for any investment decision, and no. 5.154.253.134 Mozilla/5.0 (iPad; U;
CPU OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0
Mobile/10A403 Safari/8536.25. . 4.4. Käesoleva tehingimuste punktis 4.1.3
ettenähtud makseviisi valimisel kuulub Tellimus tühistamisele, kui makse ei laeku OÜ
Ursula-Maria pangakontole viie (5) tööpäeva jooksul. 6.1. OÜ-l Ursula-Maria on õigus
tühistada Kliendi tellimus juhul, kui arve eest ei ole tasutud 5 kalendripäeva või
Kliendi poolt soovitud maksetähtaja jooksul. 6.2. Kui kaup ei sobi või ei vasta Kliendi
ootustele, on Tal õigus see tagastada 14 kalendripäeva jooksul alates kauba
kättesaamisest. Tagastatav kaup peab olema kahjustamata, kasutamata, siltidega,
originaalpakendis ja korralikult pakitud. Raha tagastatud kauba eest laekub tagasi
Kliendi pangakontole 3 tööpäeva jooksul, kuid mitte kunagi hiljem kui 30 tööpäeva
jooksul alates kauba kättesaamisest OÜ Ursula-Maria poolt. Kauba tagastamiseks
edastab Klient vastavasisulise teate e-posti aadressile. 4.1. Tellitud kauba eest on
võimalik maksta ühel järgnevatest viisidest: 4.1.1. internetpanga kaudu: Swedbank,
SEB, Nordea, Danske, LHV, Krediidipank või Pocopay; 4.1.2. krediitkaardigaVisa,
MasterCard või Maestro; 4.1.3. otsese pangaülekandega Kliendi kontolt OÜ UrsulaMaria kontole (ettemaksuna arve alusel); 4.1.4.sularahas kauba saamisel OÜ Ursula-

Marialaost aadressil P. Kerese 42, Narva, Ida-Virumaa, 21003, Eesti. 4.2.
Maksekinnitus ja lõplik kaubaarve saadetakse Kliendi elektronposti aadressile pärast
Tellimuse eest tasu laekumist. Sularahas maksmise puhul väljastatakse Kliendile
kaubaarve paberkandjal. 4.3. Juhul kui Klient ei saanud mingil põhjusel
maksekinnitust ja arvet pärast makse tegemist, temal tuleb võtta ühendust OÜ-ga
Ursula-Maria elektronposti aadressil. Meie firmast Osaühing URSULA-MARIA on
moodustatud 1998. aastal. Tegeleme jäe - ja hulgimüügiga alates 2000.aastast.
Seega tänaseks on meil hea kogemus müügialas. P. Kerese 42, Narva, Ida-Virumaa,
21003, Eesti Mob.: (+372) 55 530 265. 3.1. Kliendi Ostukorv luuakse hetkel, millal Ta
on klikkinud nupule "Lisa ostukorvi." 3.2. Toote Ostukorvi lisamine ei kohusta Klienti
veel ostma. 3.3. Klient saab muuta Ostukorvis olevate toodete kogust ning neid soovi
korral Ostukorvist eemaldada. 3.4. Ostukorvis olevad tooted on kuni tellimuse
kinnitamiseni saadaval ka teistele OÜ Ursula-Maria Klientidele. 3.5. Tellimuse
vormistamiseks vajutab Klient nupule "Vormista ost". 3.6. Tellimuse vormistamisel
valib Klient endale meelepärase kohaletoimetamise viisi ja maksemeetodi ning
kontrollib, Saaja ja Maksja andmete õigsust. 3.7. Tellimuses esitatud andmete
täpsusest sõltub Kliendi poolt ostetud toodete häireteta kohaletoimetamine. Peale
vajutamist nupule "Esita tellimus," saadetakse Kliendi e-posti aadressile automaatselt
ettemaksuarve. Juhul kui Kliendiks on teine juriidiline isik, peab ta esitama
lisandmeid. 3.8. Müügitehingut loetakse sõlmituks peale Kliendi poolt täies mahus
tellimuse summa ja kohale toimetamise tasu maksmisest. Kui kõik on õigeaegselt
tasutud, vormistavad OÜ Ursula-Maria töötajad tellimuse. Hetkest, kui on saadud
kinnitus arve tasumisest saadetakse Tellimus Kliendile eelnevalt valitud kauba kohale
toimetamise viisil. 10.1. Käesolevatele tellimistingimustele ning www.ursula.ee e-poe
ostu-müügilepingutele kohaldatakse Eesti õigust. Kui tellimistingimuste mõni säte on
tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas tellimistingimuste ega ostu-müügilepingu
kehtivust. Tühine säte asendatakse seaduspärase sättega, mis on tühisele sättele
õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem. . 6.3. Kauba tagastamise kulud kannab
ostja. 6.4. Kui Klient soovib tagastatava toote vahetada mõne teise toote või sama
toote teise suuruse vastu, tasub Klient tagastava toote eest postikulu. Uue vahetatud
toote postitamise eest tasub Klient postikulu. 6.5. OÜ Ursula-Maria kannab
tagasisaatmise kulud juhul, kui kaup on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel
võimalik tuvastada ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei ole see,
mida oli tellitud. 9.1. OÜ Ursula-Maria kasutab Kliendi käest saadud teavet üksnes
tellimuse täitmiseks ning ei edasta müügitegevuse käigus talle teatavaks saanud
infot Kliendi kohta kolmandatele isikutele, välja arvatud seadusega ettenähtud
juhtudel. 9.2. Kliendi andmete kasutamine uudiskirjade ja personaalpakkumiste
saatmiseks on võimalik üksnes tema nõusolekul, mille ta avaldas kliendiks
registreerumisel. 9.3. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad
Klient ja OÜ Ursula-Maria Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning
pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest. 9.4. Käesolevate tingimuste
täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige
läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte
läbirääkimistega, on nii Kliendil kui OÜ-l Ursula-Maria õigus pöörduda oma õiguste
kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse. 9.5. Ursula-Maria OÜ on isikuandmete
vastutav töötleja, Ursula-Maria OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud
isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le. This site uses cookies and other
tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback,
analyse your use of our products and services, assist with our promotional and
marketing efforts. If you continue to use this site we will assume that you are happy
with this, but you can opt-out if you wish. 5.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt
tingimuste punktile 3.8. ja eeldusel, et punkt 1.6. on täidetud, toimetatakse tooted
kohale Kliendi poolt tellimuses esitatud aadressil. 5.2. Kliendil on õigus võtta kaup ise
vastu OÜ Ursula-Maria laost aadressil P. Kerese 42, Narva, Ida-Virumaa, 21003, Eesti.
5.3. Kliendil on võimalik valida järgnevate kohaletoimetamise viiside vahel: 5.3.1.
Itella SmartPost– kohaletoimetamine postiautomaatide kaudu; 5.3.2. Itella
SmartKuller– kohaletoimetamine kliendi aadressile kulleri teenusega; 5.3.3.
kohaletoimetamine transpordifirma vahendusel mandri-Eesti piires, samuti
Saaremaale ja Hiiumaale (suurema huliste kaupade puhul). 5.4. OÜ Ursula-Maria jätab
endale õiguse muuta kohaletoimetamise viise. 5.5. Sihtkoha muutumise korral palub
OÜ Ursula-Maria Kliendil uued andmed teavitada nii kiiresti kui võimalik. Kui kaup on
juba postitatud, ei ole sihtkoha muutmine enam võimalik. 5.6. Kui saadetis on OÜ
Ursula-Maria poolt postitatud, saadetakse Kliendi e-posti aadressile selle kohta
teavitus. järgneva infoga: Kliendi nimi ja kontaktandmed; kaebuse esitamise kuupäev;
tootel ilmnenud defekt, palume lisada ka fotod; OÜ-le Ursula-Maria esitatav nõue;
arve number, võimalusel lisada arve koopia. 7.4. OÜ Ursula-Maria ei vastuta: 7.4.1.
Kliendi süül või hoolimatusel toote kahjustamise eest 7.4.2. defekti eest, mis on
tekkinud seoses toote mittesihipärase kasutamisega; 7.4.3. toote loomuliku füüsilise
kulumise eest tavapärase kasutamise korral. 2.1. OÜ Ursula-Maria e-poes müüdavate
toodete hinnad on toodud EURODES ning ilma kohaletoimetamise kuluta (kui mitte
ette nähtud teisiti). 2.2. Müügis olevate toodete hinnad sisaldavad käibemaksu (20%)
2.3. Kauba kohaletoimetamise hind sõltub Kliendi poolt tellimuse vormistamisel
valitud kohaletoimetamise viisist. 2.4. OÜ Ursula-Maria jätab endale õiguse hindasid
korrigeerida. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuse jõustumist, siis
tema jaoks kehtib hind, mis oli ettemaksuarvel kajastatud tellimuse vormistamise
momendil. 7.1. Vastavalt Võlaõigusseadusele (VÕS, 11. peatükk, paragrahv 218 lg 2)
on Kliendil õigus pretensiooni esitada kahe aasta jooksul alates kauba
kättesaamisest. Sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse,
et see oli olemas toote ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama
müüja. 7.2. Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, võib Klient nõuda toote
parandamist ning parandamise võimatuse või ebaefektiivsuse korral toote
asendamist. Raha tagastamist on võimalik nõuda juhul, kui asendamine mõistliku aja
jooksul pole osutunud võimalikuks sobiva toote puudumise tõttu (VÕS, 11. peatükk,
paragrahv 222, lg 1). 7.3. Ootamatu defekti ilmnemisel peab Klient saatma e-kirja
aadressile. 1.1. Üldised müügitingimused kehtivad e-poe www.ursula.ee klientide
(edaspidi Klient) ja OÜ Ursula-Maria (reg nr 10485381, VAT: EE100423406) vahel
kaupade ostmisel tekkivate õigussuhete kohta. 1.2. Kliendiks saab olla iga eraisik, kes

on täisealine ja kellel on vajalikud ressursid Tellimuse maksmiseks, samuti võivad
klientideks olla juriidilised isikud. 1.3. Üldised müügitingimused ei saa olla vastuolus
Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva
informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud. 1.4. Lisaks käesolevatele
Üldistele müügitingimustele reguleerivad Kliendi ja OÜ Ursula-Maria vahelisi suhteid:
tooteinfo, hinnakiri, ostuinfo ning väljakujunenud head tavad. 1.5. OÜ Ursula-Maria
jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja toodete hindasid ühepoolselt muuta oma
tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise ja kaupade
sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja tootehindade
muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise
momendist e-poel www.ursula.ee. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste
muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud
tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti. 1.6.
OÜ Ursula-Maria ja Klient soovivad kaubelda OÜ Ursula-Maria e-poe www.ursula.ee
kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. OÜ Ursula-Maria e-poel
tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades kinnitab Klient, et ta on tutvunud
müügitingimustega ja on nendega nõus. 8.1. OÜ Ursula-Maria vastutab Kliendi ees OÜ
Ursula-Maria poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti
Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. 8.2. Klient vastutab
OÜ Ursula-Maria ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju
eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. 8.3
Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta
käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega
viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või
mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu
jõud). 8.4 OÜ Ursula-Maria ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada
kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate
tingimuste raames. 8.5 OÜ Ursula-Maria ei kompenseeri Kliendi kulusid, mis tekivad
asjaolust, et Klient võttis enda peale kolmandate (OÜ-st Ursula-Maria mittesõltuvate)
isikute ees kohustusi käesolevate tingimustega vastuolus olevatel tingimustel. 8.6 OÜ
Ursula-Maria ei kompenseeri kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste
muutmise tagajärjena ilmnenud kasutamata jäänud võimalusi. Thank you for your
order! Check your email, please. PC löögikindel trapetsikujuline läbipaistev
polükarbonaat suurusega 3000mm x 1040mm. PC löögikindel trapetsikujuline
läbipaistev polükarbonaat suurusega 3000mm x 1040mm. This site uses cookies and
other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide
feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional
and marketing efforts. If you continue to use this site we will assume that you are
happy with this, but you can opt-out if you wish. Thank you for your order! Check
your email, please..
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