
Nael.ee tellimise juhend: 

Nael.ee e-poest on kaupade ostmine lihtne, mugav ja  soodne! 

Tootekataloogis leiate lehe vasakus servas kategooriad ja alamkategooriad, kust 
saate valida just Teile sobivad tooted, märkida vajalikud kogused ning seejärel lisada 
ostukalkulaatorisse vajutades nupule „Lisa ostukalkulaatorisse“.  

Kui kõik soovitud tooted on valitud tuleb hinnapäringu saatmiseks avada 
ostukalkulaator (lehe üleval paremas servas, peamenüü ribal). Enne tellimuse 
vormistamist on Teil võimalik ülevaadata ning vajadusel muuta valitud tooteid ja 
koguseid. Koguseid saate soovi korral muuta kasutades selleks +/- (pluss/miinus) 
märkidega nuppe toodete real. 

Valesti läinud toodete, koguste või kogu tellimuse korral saate read kustutada ja 
seega tellimuse tühistada. 

Transpordi teenusena kasutame Eesti Posti kullerteenust ELS, mille hinnakirja leiate 
meie tootekataloogist valides alamgategooria „Teenused ja transport“. Leides sobiva 
transpordi toote lisage oma ostukalkulaatorisse samaselt teistele toodetele. 

Tellimustele, mille jaoks Te ei leia õiget transpordi teenust teeme pakkumise eraldi. 
Selle info saate kirjutada lahtrisse „Lisainfo“ 

Kui olete üle kontrollinud oma ostukalkulaatori ja kõik on Teile sobiv tegutsege 
järgmiselt: 

• Täitke ostukalkulaatoris kõik tärniga tähistatud väljad (vajalikud tellimuse 
vormistamiseks) 

• Vajadusel ka tähistamata väljad (kui soovite arvet firma nimele või 
tarneaadress on erinev) 

• Vajadusel lisage omapoolsed märkused. 
• Lõpuks hinnapäringu saatmiseks vajutage nupule „saada hinnapäring“ 

Peale hinnapäringu meile saatmist ja enne tellimuse vormistamist võtavad meie 
eksperdid Teiega ühendust. Kaupade kättesaamine ja tarneaeg lepitakse Teiega 
individuaalselt kokku.  

Konkreetne hinnapakkumine saadetakse Teile e-mailile, mille alusel saate tasuda 
soovitud kaupade eest. Kauba eest võite tasuda ka kauba vastuvõtmisel sularahas 
või pangakaardiga (kehtib ainult ELS Kullerteenusega kauba saatmise puhul). Peale 
tasu või ettemaksu laekumist meie arveldusarvele vormistatakse Teile arve ning 
saate oma kauba kätte. 

Tasu laekumise hetkest jõustub Tellija ja Ehituslogistik OÜ (müüja) vahel 
ostu/müügileping, mis kohustab müüjat toimetama kauba tellijani vastavalt 
kokkulepitud tingimustele. Tehing on sooritatud, kui klient saab kätte oma kauba.  



Kaupadele on võimalik ka ise järgi tulla, leppides meie ekspertidega kokku, kust ja 
millal täpselt Te oma tellimuse kätte saate. 

Kõik meie lehe külastajad on teretulnud andma meile  tagasisidet toodete kohta. 
Samuti esitama küsimusi aadressile nael@nael.ee  

Teie abiga saame oma lehekülje muuta veelgi effektiivsemaks, mugavamaks ja 
kliendisõbralikumaks. 

Ehituslogistik OÜ jätab endale õiguse muuta toodete hindasid! 

 


