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Veebiseminar
Vaatleme süstemaatiliselt murekohti tootja, hulgikaupmehe, jaekaupmehe ja kaubanduspinna
üürileandja vahelistes suhetes.
Kas tootja saab viidata force majeure´le, kui ta ei suuda täita üleöö kordades suurenenud tellimusi? Aga kui temani ei jõua
välistarnijalt olulised tootmissisendid? Või töötajad on haigestunud?
Kas hulgikaupmees saab viidata force majeure´le kui ta ei suuda täita üleöö kordades suurenenud tellimusi?
Või jaekaupmehele vajalik kaup on kinni Saksa-Poola piiril?
Kas jaekaupmees saab üürileandja ees viidata force majeure´le kui inimesed ei julge kaubandust külastada? Aga
kui töötajad on haigestunud? Või kui kaupa ei ole ja seetõttu ei ole mõistlik poodi lahti hoida?
Kuidas peab kaubanduskeskus end sulgema? Kas saab ka toidukaupluse kinni panna?
Ja mis see force majeure üldse tähendab? Näiteid kuidas valusalt näppu lõigata - võimaldab ju vääramatule jõule viitamine teisel
poolel lepingu üles öelda!
Veebiseminaril esinevad Ellex Raidla partner Risto Vahimets ja advokaat Alla Kuznetsova.

Veebiseminar toimub 7. aprillil kell 13.00-14.30 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.
Veebiseminar on järelvaadatav kõigile registreerunutele 1 nädala jooksul pärast toimumist.
Lisainfot veebiseminari kohta saab küsida kirjutades liina.aru@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 kuulub tasumisele 50% arvest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata ja tasumisele kuulub 100% arvest.
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.

