SOIDUKI RENDI TINGIMUSED

1.

SOIDUKI ULEANDMINE JA TAGASTAMINE
1.1
Rendifirma annab soiduki Rentnikule ule kokkulepitud ajal ja kokkulepitud kohas, heas
tookorras ja maksimaalselt taidetud kutusepaagiga.

Rentnik kontrollib soidukit ja teatab Rendifirmale soiduki voimalikest vigadest koheselt. Allkiri lepingul
ja lahtri „soiduki kahjustused enne renti“ mittetaitmine kinnitab Rentniku poolt pretensioonide
puudumist.
1.2
Rentnik tagastab soiduki kokkulepitud ajal ja kohas, samas seisukorras, milles ta selle sai.
Rentnik on kohustatud tagastama soiduki tais
kutusepaagiga, kui pooled ei lepi kokku teisiti. Rentnik on kohustatud soidukit tankima uksnes
kvaliteetse ja soidukile ettenahtud mootorikutusega.
Kui seda ei ole tehtud on Rentnik kohustatud tasuma puuduoleva kutuse eest 1,5 kordse turuhinna iga
puuduva liitri kohta. Valesti tangitud kutusest tekitatud kahju korvab Rentnik.
1.3
Kui soiduki tagastamine hilineb, siis rentnik teeb koik endast oleneva, et sellest aegsasti
teatada ja rakendub tunni hind 3 eurot. Iga hilinenud
10 tunni kohta lisandub 1 rendipaeva maksumus.
1.4 Rentnikul on oigus tagastada soiduk enne kokkulepitud rendiperioodi loppu. Juhul kui Rentnik
tagastab soiduki enne rendilepinguga maaratud aega
voi Rendifirma oigustatult katkestab lepingu, ei ole Rendifirma kohustatud tagastama Rentniku poolt
tasutud renditasu.
1.5 Kui Rentnik ei saa soidukit tagastada onnetuse haiguse vms. ettenagematu juhtumi tottu on
Rentnikul oigus saada sellest ette teatades rendilepingu
pikendamist samadel tingimustel kuni 7 paeva. Kui rentnik lepingu loppedes ei vota uhendust ja on
katte saamatu siis loetakse seda soiduki ebaseaduslikuks omastamiseks.
1.6 Rentnik on teadlik, et juhul kui ta ei tagasta soidukit ettenahtud tahtpaeval ning ei ole teavitanud
Rendifirmat takistavatest asjaoludest,
on Rendifirmal oigus esitada EV oiguskaitseorganile avaldus karistusseadustiku § 215 alusel, mis
satestab, vastutuse juhuks, kui soidukit kasutatakse omavoliselt.
1.7 Soiduki dokumentide voi votmete mittetagastamisel voi puuduliku varustusega soiduki tagastamisel
tasub Rentnik Rendifirmale leppetrahvi 100 eurot iga kaotatud voi puuduva dokumendi voi eseme
kohta.
1.8 Kui Rentnik soiduki ei tagasta ja Rendifirma laheb ise soidukile jargi voi ostab soiduki tagastamiseks
teenust, siis kohustub Rentnik need kulutused tais ulatuses huvitama.

2.

ARVELDUSED
2.1 Rentnik kohustub tegema deposiiti rendiperioodiks kokku summas 320 eurot. Rentnik tasub
Rendifirmale kokkulepitud renditasu ja deposiiti ning

varustab soidukit omal kulul rendiperioodil kulutatava kutuse, vajadusel ka oli, jahutusvedeliku ja
aknapesuvedelikuga.
2.2 Rentnik tasub eeldatava renditasu ja deposiiti ettemaksena soiduki uleandmisel temale.
Loplik tasaarveldus toimub peale soiduki tagastamist ja visuaalset ulevaatust, kus lepitakse
kokku loppsumma ja tasumisviis.
2.3 Kui Rentnik hilineb renditasu voi mone muu lepingujargse summa maksmisega, lisandub
lopparvele iga viivitatud paeva eest Rendifirmale 0,2%
tahtaegselt maksmata summast. Viivist arvestatakse vastavale maksmispaevale jargnevast paevast kuni
tegeliku maksmise paevani (kaasa arvatud).
Esialgne puudujaav summa, kui selline peaks tekkima, arvestatakse maha deposiidist.
2.4 Kui isik voi organisatsioon, kes on margitud maksjana, ei maksa renditasu voi ei taida muid
tema vastu Lepingu voi seaduse alusel esitatud noudeid, vastutab renditasu ja selliste
nouete eest isik, kes on alla kirjutanud Lepingule.
2.5 Rentnikul on oigus kaesolevas lepingus margitud renditasu eest igal oopaeval soita 500 km.
Juhul, kui Rentnik soidab oopaeval rohkem kilomeetri
kui kaesoleva lepingupunkt ette naeb, siis kohustub Rentnik tasuma 0,09 eurot iga jargneva kilomeetri
eest.
3.

RENTNIKU VASTUTUS
3.1 Rentnik kasutab soidukit ainult kokkulepitud riikides ning ainult inimeste ja pagasi
transpordiks soiduki kasutusjuhendis ettenahtud mahus ja

kaalus.
3.2 Rentnik kohustub soidukit mitte juhtima vastavat juhtimisoigust omamata, joobes, vasinuna
ega ravimite voi mone narkootilise aine moju all.
3.3 Rentnik kohustub soidukit mitte kasutama kuritegelikul eesmargil.
3.4 Rentnik kohustub mitte andma soiduki juhtimist ule teisele isikule Rendifirma eelneva
nousolekuta.
3.5 Rentnik kohustub soidukit mitte kasutama autospordiks, soiduks jaarajal, pukseerimiseks voi
muul eesmargil, mis ei vasta soiduki otsesele otstarbele.
3.6 Rentnik kohustub hoidma soiduki kindlalt lukustatuna kui Rentnik ei viibi isiklikult soidukis.
3.7 Rentnik kohustub soidukit hoidma korras, mitte suitsetama autos ja suhtuma sellesse
heaperemehelikult ja korvaldama tekkinud puudused VOS § 345
lg. 1 toodud tingimustel (kandma kulu). Autos suitsetamise korras kohustub Rentnik tasuma
Rendifirmale auto keemilise puhastuse maksumust.

3.8 Rentnik kohustub jalgima parkimis- ja liikluseeskirju, vastasel juhul aga tasuma oigeaegselt
koik soidukiga seotud trahvid, mis esitatakse aja
kohta millal soiduk oli Rentniku kasutuses. Juhul kui trahv esitatakse eelpoolnimetatud aja kohta peale
lopparve tasumist on Rendifirmal oigus tasuda see ilma vastuvaiteid esitamata ja nouda trahvisumma
sisse Rentnikult.
3.9 Rentnik kohustub jalgima soiduki tehnilist korrasolekut rendiperioodil vastavuses soiduki
valmistajatehase voi Rendifirma ettekirjutusega,
vajadusel lisama oli, jahutus- ja aknapesuvedelikku ning kontrollima ohurohku rehvides. Rikete ja
hairete puhul kohustub Rentnik koheselt informeerima Rendileandjat ja vajadusel tagastama
soiduki.
3.10 Punktides 1.2, 3.1 kuni 3.9, 5.1 ja 5.3 satestatud kohustuste mittetaitmisel vastutab
Rentnik Rendifirmale tekitatud kahju eest kuni soiduki
maksumuse vaartuseni. Soiduki maksumus on 5 500 eurot. 3.11 Rendiperioodil tekkinud mistahes
vigastuste eest vastutab rentnik. Rentnik kinnitab,
et ta on teadlik, et soidukile kahju tekkimisel on tema omavastutuse summaks 320 eurot ja varguse
puhul 15% soiduki maksumusest. Rentnik on teadlik,
et rikkudes lepingust tulenevaid kohustusi voib tema vastutus ulatuda ka 100%-ni soiduki
maksumusest.
3.12 Rentnik on kohustatud huvitama soidukile voi selle seadmetele rendiajal tekitatud
kahjustused, millised ei kuulu huvitamisele kindlustusfirma
poolt. Rentnik on kohustatud huvitama soidukilt kaotatud, purunenud voi vigastatud osad taies
ulatuses.
3.13 Kui rentnik ei noustu Rendifirma poolt esitatud noudega voi selle suurusega, kohustub ta
esitama Rendifirmale pohjendatud vastuvaide 7 paeva
jooksul. Kui Rentnik 7 paeva jooksul vastuvaidet ei esita, siis loetakse, et ta on noude ja selle suurusena
noustunud ja hilisemaid vastuvaiteid
enam ei arvestata. Kui kaesolevast lepingust tulenevad mistahes rahalised nouded ja kohustused tuleb
Rentnikul neid taita seitsme (7) paeva jooksul arvates Rendifirmalt vastavasisulise noude saamist.
3.14

Kui Rentnik osaleb soidukiga liiklusonnetuses, mille tottu Rendifirma kindlustusriski

koefitsient suureneb, tasub Rentnik uhekordselt leppetrahvi 100 (ukssada) eurot.
4.

RENDILEANDJA OIGUSED, KOHUSTUSED JA VASTUTUS
4.1 Rendifirmal on oigus soiduki sailitamise, varguse ennetamise, samuti voimalikke poolte vahel
lahkarvamuste valtimise eesmargil paigaldada soidukis

taiendavaid turvaseadmeid, mis voimaldaks kindlaks teha soiduki asukoha ning soiduki marsruute ning
selle kestust. Rendifirmal ei ole oigust avaldada
antud konfidentsiaalse informatsiooni kolmandatele isikutele, valja arvatud seadusega lubatud
juhtudel.

4.2 Rendifirma kohustub ule andma Rentnikule tookorras soiduki ja dokumendid kokkulepitud
ajal ja kohus.
4.3 Rendifirma kohustub tagastama Rentnikule, kes on taitnud koik oma lepingulised
kohustused Rendifirma ees, deposiitraha.
4.4 Rendifirma kohustub vaatama Rentniku poolt tagastatud soiduki ule seitsme (7)
kalendripaeva jooksul alates soiduki tagastamisest Rentniku poolt
ning edastama pretensioonid seoses avastatud kahjustustega Rentnikule hiljemalt neljateist (14)
kalendripaeva jooksul.
4.5 Rendifirma vastutab soiduki kindlustamise eest liikluskindlustusega. Liikluskindlustuse tasu
sisaldub rendihinnas. Soiduki rikkest tingitud ja
muud kahjud (avarii, liiklusonnetus, reisi ara jaamine voi katkemine, too voi muude kohustuste
taitmata jatmisest tulenev kahju rentniku voi teise
juhi ja kolmanda isiku vahel) ei kuulu kandmisele Rendifirma poolt. Need kulud jaavad Rentniku enda
kanda ja see on rendirisk.
4.6 Valjaspool rendiperioodi hoiab Rendifirma soiduki tookorras ja teostab soiduki korralised
hooldused.
4.7 Rendifirma ei vastuta soiduki rikkest tuleneva kulu ega saamata jaanud tulu eest.
4.8 Rendifirma ei kohustu soiduki rikke korral varustama klienti teise soidukiga, kuna
Rendifirmal puuduvad selleks ressursid ning Rentnik on sellest teadlik ning antud risk jaab
Rentniku kanda.
5.

TOIMIMINE RIKKE, ONNETUSE VOI VARGUSE KORRAL
5.1 Rentnik informeerib Rendifirmat koheselt Soiduki rikkest, vargusest, roovist ja onnetusest ja
taidab Rendifirma korraldusi, muuhulgas koostab

onnetuse puhul koheselt avariiskeemi. Lisaks peab Rentnik Rendifirmale edastama allkirjastatud
seletuskirja, mis sisaldab temapoolset toimunu
kirjeldust.
5.2 Rentnik informeerib koheselt politseid/ vajadusel ka paasteametit soiduki vargusest, roovist
ja onnetusest ja esindab suhtes politseiga/paasteametiga Rendifirma huve, kuni Rendifirma
vabastab Rentniku sellest kohustusest.
5.3 Varguse puhul on Rentnik kohustatud esitama Rendifirmale koik tema kasutuses olnud
Soiduki votmed ja dokumendid.
5.4 Juhul, kui Rentnik ei toimi punktide 5.1-5.3 kohaselt, vastutab ta sellega Rendifirmale
tekkinud kahjude eest taies ulatuses.
6.

LEPINGU KEHTIVUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE
6.1 Leping joustub allakirjutamisest ja lopeb Lepingu tingimuste nouetekohasel taitmisel koigi
osapoolte poolt.
6.2 Lepingu tingimusi voib muuta poolte nousolekul, mille kohta vormistatakse kirjalik Lepingu
muutmise kokkulepe.

6.3 Rendifirmal on oigus lopetada leping uhepoolselt enne tahtaegselt ja nouda soiduki kohest
tagastamist, kui ilmneb, et Rentnik ei taida voi
ei suuda taita lepingu tingimusi, kahjustab soidukit voi Rendifirmat voi ohustab enda voi teiste
turvalisust, voi on esitanud lepingu solmimisel
valeandmeid, Rendifirma eksitanud voi kui ilmnevad muud asjaolud, mis voivad ohtu seada renditud
soiduki voi Rendifirma huvid.
6.4 Poolte vahelised lahkhelid lahendatakse labiraakimiste teel, selle ebaonnestumisel aga Harju
maakohtus.
6.5 Alloleva allkirjaga toendab Rentnik, et on rendilepingu taielikult labi lugenud, selle sisust ja
mottest aru saanud ning noustub lepingu

