Seadmete rendileping

Kuupäev

1. Kasutatavad mõisted
1.1. Rendileandja – ................................................
1.2. Rentnik - isik, kellega Rendileandja on sõlminud rendilepingu.
1.3. Pool – Rendileandja või Rentnik.
1.4. Kasutaja – seadme tegelik kasutaja.
1.5. Seade - lepingu alusel renditav katuseboks, tööriist või muu seade või vara, mille
loetelu on fikseeritud Lepingus.
1.6. Leping – Poolte vahel sõlmitud seadmete rendileping, milles on fikseeritud rendile
antavad seadmed, renditasu ja muud erikokkulepped.
1.7. Dokument - Rentniku poolt esitatud isikut tõendav dokument.
1.8. Rendiperiood - esialgne ajavahemik milliseks seade renditakse.
1.9. Müügipunkt – Rendileandja omanduses olev kauplus ja/või teenindus .........................
2. Lepingu pooled
2.1. Rendileandja: ....................................................
2.2. Rentnik:......................................................................................................... .....................
2.3. Dokument EV pass ___ , ID kaart ___ number...............................................................
2.4. Rentniku telefoni nr ja
meiliaadress..........................................................................................
2.5. Rendilepingu sõlmimise aeg ja
koht..........................................................................................
. . Kasutaja: i i …………………………….., seos
Re t ikuga…………………………………...
3. Rentniku kinnitused
3.1. Lepingu sõlmimisega annab Rentnik Rendileandjale alljärgnevad kinnitused:
3.1.1.Rentnikule ja tema nimel tegutsevale isikule ei ole teada ühtegi asjaolu, mis võiksid
takistada või teha võimatuks Rentniku poolt Lepingust Rentnikule tulenevate kohustuste
nõuetekohase täitmise.
3.1.2.Rentnik on tutvunud ja Rendileandja on Rentnikku piisavalt informeerinud renditavate
Seadmete omadustest, rendihinnakirjast, tehnilisest seisukorrast.
3.1.3.Rentnik on tutvunud Seadmete kasutamist puudutavate juhendite ja eeskirjade, sh

ohutusnõuetega.
3.1.4.Rentnik on saanud Rendileandjalt ammendavad vastused kõigile Seadmete kasutamist ja
omadusi puudutavatele küsimustele.
3.1.5.Rentnik omab kõiki vajalikke ning nõutavaid oskusi ning muid vajalikke eeldusi tema poolt
renditavate Seadmete nõuetekohaseks kasutamiseks.
4. Lepingu sõlmimine ja tähtaeg
4.1.Leping on koostatud eesti keeles, kahes õiguslikult võrdväärses eksemplaris, millest üks
jääb Rentnikule ja teine Rendileandjale.
4.2.Leping jõustub peale selle allkirjastamist mõlema Poole poolt.
4.3.Rendisuhe algab lepingu sõlmimisel Rendileandja Müügipunktist Lepingu
allkirjastamisel mõlema Poole poolt ning lõpeb Seadme nõuetekohasel tagastamisel
Rendileandja Müügipunkti ning vastava märke tegemisega Lepingule (vt p 5.7).
4.4.Rendileandjal on õigus Leping erakorraliselt üles öelda, teatades sellest Rentnikule
kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt 2 (kaks) kalendripäeva ette, kui:

või tekib oht Seadme kaotsiminekuks, rikkumiseks või kasutamiskõlbmatuks
muutumiseks;

sellekohase eelneva kirjaliku nõusolekuta;
- või
pankrotimenetlus või füüsilisest isikust Rentniku suhtes on algatatud
pankrotimenetlus;
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kohustust ning ei kõrvalda rikkumist mõistliku aja jooksul vaatamata
Rendileandja sellekohasele kirjalikule meeldetuletusele.
5. Seadmete üleandmine ja tagastamine
. . Seade a takse Re t iku kasutusse ….…./……………………../…………….. kell
.......................... Lepingu sõlmimisel Rendileandja Müügipunktis aadressil
...............................................................................................................
5.2. Seade tuleb tagastada samasse Rendileandja Müügipunkti, millisest seade

Rentnikule väljastati (vt p 5.1), kui Lepingu punktis 5.3. ei ole kokku lepitud teisiti.
5.3. Seade tuleb tagastada Rendileandja Müügipunkti aadressil
……………………………………………………………………………………… hilje alt
….…./……………………../…………….. kell ..........................
5.4. Seadme tagastamisega viivitamisel 1-10 kalendripäeva on Rentnik kohustatud
tasuma Rendileandjale Renditasu kolmekordses ulatuses iga viivitatud
kalendripäeva eest, v.a. juhul, kui Rentnik on täitnud punktis 8.9 toodud kohustuse
ja teavitanud Rendileandjat rendiperioodi pikenemisest. Seadme kalendripäeva
Renditasu on fikseeritud rendihinnakirjas. Seadme tagastamisega viivitamine üle 10
kalendripäeva vt p 8.4.
5.5. Seadme vastuvõtmisel on Rentnik koheselt kohustatud kontrollima Seadmete hulka,
seisukorda ja teatama Rendileandjale viivitamatult kõigist temale teatavaks saanud
puudustest ja pretensioonidest seoses Seadmega.
5.6. Seade peab tagastamisel olema puhas ja samasuguses tehnilises seisukorras
(arvestades Seadme normaalset kulumist), millisena ta anti Rentnikule rendiperioodi
alguses Rendileandjalt üle.
5.7. Seadme tagastamisel Rendileandjale tehakse sellekohane kirjalik märge Lepingule
ning sellele kirjutavad alla Rentnik ja Rendileandja.
5.8. Juhul kui Seade tagastatakse määrdunult on Rendileandjal õigus nõuda Rentnikult
sisse Seadme puhastamise kulud.
5.9. Kui Rendileandja tuvastab Seadme tagastamisel või selle järgselt Seadme
kasutuskõlbmatuks muutumise või Seadme väärtuse olulise vähenemise asjaolu
tagajärjel, mille eest on vastutav Rentnik, on Rendileandjal õigus omal valikul kas
keelduda Seadme vastuvõtmisest ja nõuda Rentnikult hüvitist summas, mis vastab
uue Seadme seotusmaksumuse hinnale või võtta Seade vastu ning nõuda Rentnikult
Seadme parandamise ja remondiga kaasnevate kõigi kulude hüvitamist.
6. Arveldamine
6.1. Tasumine Seadme rendi eest toimub vastavalt rendihinnakirjale, enne Rendiperioodi
algust ja enne Seadme üleandmist Rentnikule.
6.2. Rendileandja väljastab Rentnikule Seadme rendiarve, kus on ka fikseeritud
tagatisraha summa ja rendi summa, mis Rentnik on tasunud Rendileandjale.

6.3. Tagatisraha suuruseks on Seadme maksumus selle müügihinnas ehk seadme
väärtus (vt p 7).
6.4. Katuseboksi tagatisraha suuruseks 100 eurot.
6.5. Tagatisraha tagastatakse Rentinikule Rendiperioodi lõpul juhul, kui Seade
tagastatakse õigeaegselt ja esialgses seisukorras. Rendileandja ei ole kohustatud
hoiustama Rentniku poolt tasutavat tagatisraha eraldi kontol ega tasuma nimetatud
tagatisrahalt Rentnikuleintressi.
6.6. Juhul kui Seade tagastatakse hiljem kui Lepingus märgitud, arvestatakse vastav
rendisumma tagatisrahast maha. Samuti arvestatakse tagatisrahast maha Seadme
remondi maksumus, Seadme väärtus selle hävinemisel või kadumisel.
6.7. Rendipäevi arvestatakse täispäevades. Rendiperioodi alguseks loetakse Seadme
Rentnikule üleandmise päeva. Rendiperioodi lõpuks loetakse Seadme tagastamist
Rendileandjale vastavasse Müügipunkti.
7. Rendiobjekt
1)............................................................................................., väärtusega ....................... eurot.
3(4)
2)............................................................................................., väärtusega ....................... eurot.
3)............................................................................................., väärtusega ....................... eurot.
8. Poolte kohustused
8.1. Rentnik on kohustatud kasutama Seadet sihtostarbeliselt ja hoolitsema Seadme
eest heaperemehelikult.
8.2. Rentnik on kohustatud järgima Seadme kasutamisel kõiki Rendileandja poolt
temale teatavaks tehtud juhiseid (NB! Kasutusjuhendid on leitavad „Autokataloogis“
www.autokataloog.ee) ja eeskirju, sh kasutus- ja ohutuseeskirju, tagama
eelnimetatud juhiste ja eeskirjade tutvustamise Seadme Kasutajale ning teostama
järelvalvet Seadet vahetult kasutavate Kasutajate üle. Mistahes ebaselguse või
küsimuse tekkimisel, mis puudutab Seadme kasutamist, tehnilist seisukorda vms,
on Rentnik kohustatud võtma viivitamatult Rendileandjaga ühendust.
8.3. Rentnik ei tohi ilma Rendileandja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis
kooskõlastust Seadet muuta, modifitseerida ega parandada oma algatusel.
8.4. Rentnik on Rendiperioodil täies ulatuses vastutav Seadme eest. Seadme detailide

purunemisel või nende kadumisel on Rentnik kohustatud Rendileandjale hüvitama
nende väärtuse. Seadme kadumisel, varastamisel või õnnetusjuhtumi tõttu
purunemisel, samuti Seadme tagastamisega viivitamisel üle 10 kalendripäeva peab
Rentnik hüvitama Rendileandjale Seadme koguväärtuse, milline on märgitud
Lepingus.
8.5. Rentnik on kohustatud Rendileandjale koheselt teatama kirjalikku taasesitamist
võimaldavas vormis Seadme mistahes kahjustamisest või hävinemisest,
funktsioonide osaliselt või täielikust kahjustamisest/rikkest ja samuti ka Seadme
kaotsiminekust ning rakendama oma kulul abinõusid kahju suurenemise
vältimiseks.
8.6. Rentnik ei tohi anda ilma Rendileandja eelneva sellekohase kirjaliku nõusolekuta
Seadet kolmandate isikute valdusesse ja kasutusse. Kolmandaks isikuks ei loeta
Lepingus märgitud Kasutajat.
8.7. Rentnik peab tagama omal kulul Seadme tavapärase korrashoiu.
8.8. Rentnik ei tohi Seadet ilma Rendileandja kirjaliku nõusolekuta välja viia Eesti
Vabariigi territooriumilt.
8.9. Rentnik on kohustatud tagastama Seadme Lepingus märgitud Rendiperioodi
lõpukuupäeval, kellaajal ja kohas. Kui Rendiperiood mingil põhjusel pikeneb, siis
peab Rentnik sellest Rendileandjat teavitama kirjalikku taasesitamist võimaldavas
vormis hiljemalt üks päev enne Rendiperioodi lõppemist.
8.10. Rendileandja on kohustatud tagama Seadme üleandmise võimaluse Rentnikule
kokkulepitud ajal ja kohas, samuti Seadme vastavuse Lepinguga kokkulepitud
tingimustele.
8.11. Rendileandja on kohustatud Rendiperioodi lõppedes ja Seadme tagastamisel
Rentniku poolt, esimesel võimalusel üle kontrollima Seadme (tehniline seisukord,
puhtus jms). Pretensioonide korral Seadme tehnilise seisukorra, puhtuse vms osas
on Rendileandja kohustatud sellest Rentnikut teavitama koheselt, kuid mitte hiljem,
kui kahe tööpäeva jooksul alates Seadme tagastamisest Rentniku poolt.
9. Vastutus
9.1. Rentnik vastutab Rendiperioodi aja jooksul Seadme kadumise, hävimise ja
kahjustumise eest, sh Seadme rikete eest, välja arvatud rikked, mis on tingitud

Seadme normaalsest kulumisest või Rendileandja poolt temal lasuva
remondikohustuse nõuetekohasest täitmata jätmisest.
9.2. Seadmete kaotsimineku ja hävimise korral loetakse Rendileandja kahjuks sama
Seadme uushanke hind.
9.3. Rendileandja ei vastuta Rentniku poolt Seadmete kasutamise käigus Rentnikule
või kolmandale isikule tekitatud kahju eest.
9.4. Rendileandja vastutus Seadme katkimineku korral, mis on tingitud Seadmest
tingitud rikkest, Rendiperioodi jooksul piirdub üksnes Seadme väljavahetamise,
selle võimatusel aga Seadme remondikohustusega mõistliku aja jooksul arvates
sellekohase teate kättesaamisest ning Rentniku poolt Seadme Rendileandjale
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tagastamisest. Rendileandja ei vastuta Seadme funktsioonide osalise või täieliku
lakkamise korral Rendiperioodi jooksul Rentnikule sellega seoses tekitatud
mistahes kahju eest, sh Rentniku poolt planeeritud tööde edasilükkumisest või
viivitusest tuleneva võimaliku kahju eest.
9.5. Seadme juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko, samuti Seadme valdamisega
seotud suurema ohu allika poolt tekitatud kahju hüvitamise kohustus läheb
Rentnikule üle arvates Seadme üleandmisest Rentnikule.
10. Muud tingimused
10.1. Pooltevahelised Lepinguga seotud teated peavad olema kirjalikku taasesitamist
võimaldavas vormis, kui Lepingust ei tulene teisiti.
10.2. Lepingu tingimusi võib muuta mõlema Poole kirjalikku taasesitamist võimaldaval
kokkuleppel.
10.3. Lepingu täitmisest tulenevad Poolte vahelised vaidlused lahendatakse
läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju
Maakohtus.
10.4. Rendisuhtele kohaldatakse Võlaõigusseaduse üürilepingu sätteid.
Poolte allkirjad
Rendileandja

Rentnik

................................................... .....................................................
Nimi

Nimi

................................................... .....................................................
Allkiri

Allkiri

