RENDILEPINGU TINGIMUSED
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Haagise rendilepingu (edaspidi Leping) alusel annab Rendileandja Rendilevõtjale kasutada järelhaagise (edaspidi
Rendiobjekt), arvestades Rendiobjektile ettenähtud otstarvet ning valmistajatehase ja Rendileandja poolt määratud
nõudmisi.
Käesolevad rendilepingu tingimused kuuluvad Lepingu juurde ning on selle lahutamatuks osaks.
Rendilevõtja kasutab Lepingus märgitud rendiperioodil Rendiobjekti sihtotstarbeliselt ja heaperemehelikult , sh jälgib
Rendiobjekti tehnilist korrashoidu. Rendileandja ei vastuta kulutuste eest, mis võivad Rentnikul tekkida Rendiobjekti
tehnilise rikke tõttu.
Rendilevõtja tagab, et liikluseeskirjade ja parkimisnõuete rikkumise eest määratud trahvid või parkimise viivistasu otsused
tasutakse ettenähtud tähtaja jooksul. Rendileandjal on õigus Rendilevõtja poolt tasumata trahv või viivistasu otsus koos
sissenõudekuludega sisse nõuda Rendilevõtjalt.
Rendiobjekti sattumisel liiklusõnnetusse, varguse, ärandamise, vandalismi, röövimise ja Rendiobjekti osade varguse või
röövimise korral tuleb koheselt teavitada politseid ja Rendileandjat ning esitada Rendileandjale seletuskiri toimunu kohta 1
päeva jooksul.
Rendiobjekti varguse, ärandamise ja Lepingu lõppemise korral on Rendilevõtja kohustatud tagastama Rendileandjale
Rendiobjekti dokumendid.
Rendiobjekti varguse korral kohustub Rendilevõtja tasuma 10 päeva jooksul Rendileandjale Rendiobjekti täisväärtuse.
Rendilevõtjal on keelatud:
o anda Rendiobjekti kasutamiseks kolmandatele isikutele ilma Rendileandja kirjalu loata;
o kasutada Rendiobjekti seadustes sätestatud väärtegude ja kuritegude toimepanemiseks;
o teostada Rendiobjektile ümberehitusi või osade paigaldusi ja asendusi;
o kasutada ilma Rendileandja kirjaliku nõusolekuta Rendiobjekti väljaspool Eesti Vabariiki;
o vedada Rendiobjektiga tehnilises passis näidatud massist raskemat kauba kogust.
Rendileandja tagab Rendiobjektile kehtiva liikluskindlustuse olemasolu.
Rendiobjekt antakse Rendileandjale üle Lepingus märgitud ajal ja kohas.
Rendiobjekti üle andmisel on Rendilevõtja kohustatud Rendiobjekti üle vaatama. Vajadusel märgitakse Lepingusse
märkusena Rendiobjektil esinevad puudused. Rendiobjekti üle andmisega läheb Rendilevõtjale üle suurema ohu allika
valdaja vastutus.
Rendilevõtja on kohustatud tagastama Rendiobjekti Rendileandjale Lepingus märgitud ajal ja Rendileandja poolt nimetatud
asukohas.
Rendiobjekti tagastamisega hilinemise korral, on Rendilevõtja kohustatud sellest aegsasti Rendileandjat teavitama ning
tasuma tagastamisel täiendavalt tunnitasu viivitatud aja eest vastavalt Rendileandja hinnakirjale.
Rendilevõtja on kohustatud tagastama Rendiobjekti Rendileandjale samas seisukorras, millisena Rendiobjekt
Rendilevõtjale Rendileandja poolt üle anti. Pooled on kohustatud Rendiobjekti tagastamisel üle vaatama. Kui Rendilevõtja
ei tagasta Rendiobjekti samas seisukorras, mis üle andmisel oli, kannab kogu kahju Rendilevõtja.
Rendiobjekti tagastamisel peab Rendiobjekt olema puhas nii seest kui väljast, Rendiobjekti tagastamisel määrdunult
kohustub Rendilevõtja Rendileandjale tasuma Rendiobjekti pesu eest vastavalt Rendileandja kehtivale hinnakirjale.
Pooled vastutavad oma kohustuste mittetäitmise eest.
Rendilevõtja vastutab Rendiobjektil esinevate puuduste ja kahju eest, mis on tekkinud ajal, mil Rendilevõtja Rendiobjekti
kasutas. Puuduse puhul, mis Rendiobjektil tagastamisel esineb, kuid mida ei ole Lepingus märkusena Rendiobjekti üle
andmisel fikseeritud, eeldatakse, et see on tekkinud ajal, mil Rendilevõtja Rendiobjekti kasutas.
Rendilevõtja vastutab Rendiobjekti säilimise, Rendilevõtja või kolmandate isikute poolt Rendiobjektile tekitatud kahju ning
Rendiobjektiga kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest ajal, mil Rendilevõtja Rendiobjekti kasutab.
Rendiobjekti kinnipidamisel väär- või kuriteo uurimist läbiviivate isikute poolt, kohustub Rendilevõtja tasuma lepingujärgset
renti ning vastutab ka muude Lepingus sätestatud kohustuste jätkuva täitmise eest kuni Rendiobjekti Rendileandja
valdusesse üleandmiseni.
Lepingu täitmisel juhinduvad pooled Eesti Vabariigi kehtivast seadusandlusest.
Leping jõustub allakirjutamisest ja kehtib kuni kõigi selles sätestatud kohustuste täitmiseni.
Rendileandjal on õigus lõpetada Leping ühepoolselt ennetähtaegselt ja nõuda Rendiobjekti kohest tagastamist, kui ilmneb,
et Rendilevõtja on Lepingu sõlmimisel esitanud Rendileandjale valeandmeid, eksitanud Rendileandjat muul viisi või ei täida
Lepingu tingimusi.
Rentnik võib tagastada Rendiobjekti ennetähtaegselt, kusjuures tasaarveldusi ei teostata.
Rendileandjal on õigus käesolevaid rendilepingu tingimusi muuta ühepoolselt.
Poolte vahelised lahkhelid lahendatakse läbirääkimiste teel, selle ebaõnnestumisel aga kostja asukohajärgses kohtus
vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.
Käesolevale Lepingule allkirjutamisega kinnitavad pooled, et on selle läbi lugenud, selle sisust aru saanud ning see vastab
poolte tahtele, samuti et nad on teovõimelised ja omavad tegutsemiseks vastavaid volitusi.
Rendilevõtja tõendab allkirjaga oma esitatud andmete õigsust.
Leping on sõlmitud kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest üks jääb Rendileandjale ja teine
Rendilevõtjale.

