KAUPLEJA MEELESPEA:
Mehitamata õhusõiduki müük tarbijale
See meelespea toob välja peamise, mida mehitamata õhusõidukitega kaupleja (müüja/levitaja) peaks
teadma ning millele tähelepanu pöörama.
1. Veenduge, et Teie turustatav mehitamata õhusõiduk vastab seadustes sätestatud nõuetele.
Tarbijakaitseameti hinnangul on mehitamata õhusõidukite (s.h droonide) näol tegemist kasutamisel
erioskust ja kõrgendatud tähelepanu vajava tootega.
2. Teadke, et üksikasjalik teave mehitamata õhusõiduki kohta tuleb tarbijale anda enne
toote ostu.
Tarbijal on õigus saada kauplejalt ja tootjalt teavet mehitamata õhusõiduki omaduste ja
kasutustingimuste kohta enne selle ostmist.
3. Veenduge, et tootele on lisatud kasutusjuhend.
Lisatav kasutusjuhend peab kajastama vajalikku teavet selle õigeks ja sihipäraseks kasutamiseks, samuti
korrektseks kokkupanekuks, hooldamiseks või säilitamiseks ning olema esitatud tarbijale eesti keeles.
4. Lisage kasutusjuhendile hoiatus.
Kasutusjuhendile peaks muu hulgas (lisaks teistele tootja poolt esitatud hoiatustele) lisama tarbijale
hoiatuse, et enne mehitamata õhusõiduki lennutamist tuleb hoolikalt tutvuda toote kasutusjuhendiga
ning järgida selles toodud nõudeid. Hoiatusele tuleks lisada ka ettevaatusabinõud kauba kasutamisega
seonduvalt ja/või kauba hävitamisega seotud ohtude vältimiseks.
5. Kontrollige, et mehitamata õhusõidukite märgistus oleks korrektne ja loetav.
Tarbijale pakutaval või müüdaval kaubal või selle müügipakendil või selle külge kinnitatud etiketil olev
märgistus peab olema loetav, arusaadav ja üheselt mõistetav ning vastama kõigile selle kauba
märgistusele kehtestatud nõuetele.
6. Veenduge, et märgistusel on teave tootja ja toote identifitseerimise kohta.
Toote või selle pakendi märgistusel peab olema tootja nimi või kaubamärk ja kontaktandmed viitega
toote tüübi-, partii- või seerianumbrile või muule märkele, mis võimaldab seda tuvastada.
7. Vastutustundliku müüjana lisage võimalusel tootele teave mehitamata õhusõiduki
lennutamiseeskirjade kohta.
Andke tarbijale teada, et mehitamata õhusõiduki lennutamine on lennutegevus ning sellele kehtivad
nõuded/piirangud. Lisainfo on leitav www.ecaa.ee -> Teenused -> Taotlused ja vormid -> Mehitamata
õhusõidukite käitamine

8. Vastutustundliku müüjana lisage võimalusel tootele teave mehitamata õhusõidukiga
pildistamise kohta.
Andke tarbijale teada, et mehitamata õhusõidukiga pildistamisele ja filmimisele kehtivad tavapärased
pildistamise ja filmimise nõuded. Lisainfo on leitav www.aki.ee -> juhised -> Kaamerate kasutamise
juhend.
9. Teadke oma kohustusi, kui ilmneb et teie poolt müüdav toote ei vasta nõuetele
Levitaja (kaupleja/müüja) kes arvab või kellel on põhjust uskuda, et toode, mille ta turul on
kättesaadavaks teinud, ei vasta asjaomastele nõuetele, tagab, et toote vastavusse viimiseks rakendatakse
parandusmeetmeid, vajaduse korral kõrvaldatakse toode turult või nõutakse tarbijatelt tagasi.

