Järelvaadatav: Tähtsaimad lepingud
põllumajanduses
22.01.2020
Veebiseminar
Kestus: 90 minutit
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.
Lisainformatsiooni veebiseminari kohta saab küsida liina.aru@aripaev.ee.

Veebiseminari saate vaadata pärast arve tasumist. Kui tasute internetipangas või krediitkaardimaksega, tekib veebiseminari vaatamise õigus
mõne minuti jooksul. Arvega tasudes tekib veebiseminari vaatamise õigus järgmise tööpäeva hommikuks. Veebiseminari vaatamise õiguse
saate osta ka oma kolleegidele. Muutke selleks allpoololeval tellimisvormil vaatajate arvu. Pärast ostu kinnitamist saadame Teie e-maili
aadressile juhendi, kuidas määrata kolleegidele vaatamisõigused Äripäeva konto lehel https://login.aripaev.ee.

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.

