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Veebiseminar
Lähenev aastavahetus toob kaasa piima müügilepingute lõppemise ning seega on just nüüd õige aeg
nende lepingute tingimused üle vaadata. Lähenev kevad sunnib mõtlema sellele, kas kõik rendimaad
ikka on kehtivate lepingutega kaetud ning kas neid ka sel aastal harida saab.
Ikka tuleb ette ehitustöid, tehnika soetamist ja muud tootmisesse investeerimist – kõik see toimub
lepingute alusel. Müüdud toodang – olgu see siis piim, liha või vili – tähendab uusi õigusi ja kohustusi, leppetrahve ja tähtaegu. Iga päev
edastab keegi allkirjastamiseks oma tüüptingimustel koostatud lepingu. Millele nende lepingute sõlmimisel tähelepanu pöörata, kus
peituvad riskid ning millised on võimalused? Sellest seekordses veebiseminaris räägimegi.

Käsitlemisele tulevad järgmised teemad:
Üldisi põhimõtteid, mida lepingute sõlmimisel tähele panna;
Sisendite lepingud, seadmete ostmise ja kasutamise lepingud ja toodangu müügilepingud (sh piima müügileping).
Põllumajanduslik rendileping
Mis saab siis, kui lepingut ei täideta.
Seminari kestvus on orienteeruvalt 1,5 tundi. Seminari käigus vastab lektor ka osalejate tekkivatele küsimustele.

Veebiseminari viib läbi advokaadibüroo TRINITI advokaat Siim Maripuu.

Veebiseminar toimub 22. jaanuaril kell 10:00-11:30 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas.
Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääseb enne seminari algust veebiseminari
keskkonda.
Seminari on võimalik jälgida oma arvutist töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit,
internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe. Veebiseminari kestel on Teil võimalik esitada ka lektorile küsimusi, mille
saate kirjutada vestluse kasti.
Täpsemat infot veebiseminari kohta saab küsida kirjutades liina.aru@aripaev.ee või helistades tel nr 667 0209.

LISAINFO
Osalemise tingimused
Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil registreerimine@aripaev.ee .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.
Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi toimumist tagastame 50% tasutud maksumusest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata.
Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada
sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.
Reklaam
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet konverentsil, siis võtke ühendust sponsor@aripaev.ee või 667 0105.

