
                                                                                                          RENDILEPINGU TINGIMUSED 

 

1. Käesoleva rendilepinguga (edaspidi Leping) annab Rendileandja Rentnikule ajutiseks kasutamiseks tasu eest lepingus määratud 

ajavahemikul arvestades Lepingu tingimusi.  

2. Leping jõustub allakirjutamise momendist ning lõpeb kõigi sellest tulenevate kohustuste täitmisega mõlema lepingu osapoolte poolt. 

3. Leping on koostatud kahes võrdse juriidilise jõuga eksemplaris, millest üks pool jääb Rentnikule ja teine pool Rendileandjale. 

4. Arvestuslik rendiaeg algab renditud vara rendile võtjale väljastamise päevast ja kellaajast, ning lõppeb päeval ja kellaajal mil see 

tagastatakse rendiandjale, kui ei ole teistmoodi kokku lepitud. Minimaalne rendiaeg on 24 tundi, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Seadmeid 

saab tagastada ainult rendipunkti lahtioleku aegadel. 

5. Kui tähtajalise rendilepingu korral rendile võtja pikendab rendiaega ilma rendileandja nõusolekuta, lisandub lepingujärgse tähtaja ületanud 

iga päeva renditasule 5%. 

6. Renditasuks on hinnakirjajärgne või kokkulepitud hind, mis fikseeritakse Rendilepingus. 

7. Renditasu makstakse ette või ülekandega (maksetähtaeg vastavalt lepingule) peale arve väljastamist. Rendileandjal on õigus sisse nõuda 

viivist 0,2% päevas mittetähtaegselt tasutud rendisummalt. 

8. Rendileandjal on õigus nõuda Rentnikult isikut tõendavat dokumenti (st. pass, ID-kaart). 

9. Rendileandjal on õigus nõuda Rentnikult renditava vara eest tagatisraha, mis peale vara tagastamist tagastatakse kogu ulatuses Rentnikule.  

10. Rendileandja ei ole kohustatud hoiustama Rentniku poolt tasutavat tagatisraha eraldi kontol ega tasuma nimetatud tagatisrahalt Rentnikule 

intressi. 

11. Rentnikul on õigus nõuda Rendileandjalt tagatisraha tagastamist hiljemalt ühe nädala möödumisel pärast seadme tagastamist, mille rendile- 

või üleandmise eelduseks oli tagatisraha maksmine. 

12. Renditasu sisaldab tasu üksnes seadme kasutamise eest ja ei sisalda kulutusi renditud vara transpordile, monteerimisele ning kulusid 

kütusele, määrdeainetele ja elektrienergiale. 

13. Rendisuhe algab seadmete Rendileandja rendipunktist väljastamise ajahetkest ning lõpeb seadmete nõuetekohasel tagastamisel 

rendipunkti. 

14. Rentnik on renditava seadmega enne Rendilepingu sõlmimist tutvunud, on teadlik tehnilisest seisukorrast ja tema poolt vastuvõetav seade 

on töökorras ja tal puuduvad pretensioonid.  

15. Renditava vara üleandmine, vastuvõtmine ja tagastamine vormistatakse Rendilepingus. Millel on ära näidatud rendileandja rekvisiidid, 

rentniku (maksja) rekvisiidid, renditava vara koosseis, sortiment, kogus, renditasu määr, rendi tähtaeg ja vastuvõtja poole esindaja selgelt 

loetav ees-ja perekonnanimi, isikukood ja allkiri. Rendilepingul kinnitab rentnik, et on tutvunud renditavate tööriistade ohutusnõuete, 

kasutustingimuste ja renditingimustega allkirjaga.  

16. Rentnik nõustub tema poolt avaldatud järgmiste isikuandmete: isikukood, maksehäire tekkimise ja lõppemise kuupäev ning summa, 

edastamisega AS-ile Krediidiinfo ning lubab loetletud andmete töötlemist krediidiotsuste langetamise eesmärgil AS-i Krediidiinfo hallatavas 

maksehäirete registris. AS-ile Krediidiinfo kliendi andmete edastamise õigus tekib, kui kliendil on täitmata käesolevast lepingust tulenev 

rahaline kohustus. Kliendi andmete AS-i Krediidiinfo poolt töötlemise tingimustest edastamise alustest ja ulatusest saate lähemalt teavet 

veebilehelt www.krediidiinfo.ee. 

17. Rentnik nõustub sellega, et Rentniku poolt Rendilepingu rikkumise korral on Rendileandjal õigus Rendilepingu sõlmimise ja täitmise käigus 

Rendileandjale teatavaks saanud Rentniku isikuandmeid (ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht, isikut tõendava dokumendi koopia, 

andmed Lepingulise kohustuse mittetäitmise, sealhulgas võlgnevuse suuruse kohta) edastada kolmandatele isikutele ( inkassofirmad, 

õigusnõustajad, advokaadibürood) võlgnevuse sissenõudmise, renditud seadmete tagastamise ning Rentnikuga seotud krediidivõimelisuse 

hindamise eesmärgil.  

18. Rendileandja on kohustatud väljastama töökorras seadme. Renditud seade loetakse töökorras olevana väljastatuks, kui sellekohaseid 

pretensioone ei ole rentnik esitanud sama tööpäeva jooksul. 

19. Rendileandja ei vastuta kulude eest, mis tekivad rentnikule seadme puudulikust hooldusest või oskamatust ümberkäimisest rendi ajal. 

20. Rentnik on tutvunud ja Rendileandja on Rentnikku piisavalt informeerinud ja instrueerinud alljärgnevast: renditavate seadmete omadustest, 

hinnakirjast, tehnilisest seisundist, seadme kasutamist puudutavast juhendist ja sh ohutusnõudest. Rentnik on saanud Rendileandjalt 

ammendavad vastused kõigile seadmete kasutamist ja omadusi puudutavatele küsimustele. 

21. Rentnik omab kõiki vajalikke ning nõutavaid oskusi ning muid vajalikke eeldusi, lubasid ja õigusi tema poolt renditava seadmete 

nõuetekohaseks kasutamiseks. Rendileandja ei vastuta tööohutuseeskirjadest kinnipidamise eest renditud vara kasutamisel  ja kahjude eest, 

mida renditud vara võib põhjustada vääral kasutamisel rentniku poolt. 

22. Seadmete vastuvõtmisel on Rentnik kohustatud koheselt kontrollima seadmete hulka, kvaliteeti ja tehnilist seisundit ning teatama 

Rendileandjale viivitamatult, kuid mitte hiljem kui sama päeva jooksul kõigist temale teatavaks saanud puudustest ning pretensioonidest 

seoses seadmetega. 

23. Rentnik on kohustatud tagastama lepingu lõppemisel või ennetähtaegsel lõpetamisel Seadmed rendileandjale samas tehnilises seisundis, 

millises Rentnik seadme rendile sai, võttes arvesse asja loomulikku kulumist. 

24.   Seade tagastamisel tehakse sellekohane kirjalik märge Rendilepingus, millele kirjutavad alla Poolte esindajad. Rentnik on kohustatud  

renditud vara tagastama puhastatult, vastasel korral tuleb tal tasuda puhastuskulu, vastavalt hinnakirjale. 

25. 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 hinnale või võtta Seade vastu ning nõuda Rentnikult seadme parandamise ja 

remondiga kaasnevate kõigi kulude hüvitamist. 

26. Rentnik on kohustatud viivitamatult peatama vara kasutamise, kui vara kasutamine kujutab endast ohtu inimeste elule või tervisele või 

keskkonnale. 

27. Renditud vara hävimisel või kadumisel on rentnik kohustatud hüvitama rendiandjale asemele ostetava uue Seadme maksumuse. 

28. Rentnik on kohustatud hüvitama kahju, mis on tekkinud renditud vara hooletu või väära kasutamise korral. 

29. Rentnikul ei ole õigus ilma rendileandja kirjaliku loata edasi loovutada rendilepingut või selle alusel renditud Seadet kolmandatele isikutele. 

30. Rentnik kohustub Seadme kadumisel / vargus, röövimine/, hävimine, kahjustumine jne informeerima sellest koheselt Rendileandjat taas 

esitatavas vormis (juhtumi asjaolud), teatama politseile ning edastama koopia avaldusest Rendileandjale. 

31. Kui Rentnik rikub renditingimusi on Rendileandjal õigus leping ühepoolselt lõpetada ja Seadmed tagasi võtta ilma Rentniku nõusolekuta. 

Rentnik kannab kõik kulud, mis tekivad Rendileandjale seoses Rentnikupoolse lepingu tingimuste mittetähtaegse või mittevastava 

täitmisega, samuti viiviste sissenõudmistega tekkinud kulutused rendileandjal või kolmandal isikul. 

32. Rendileandja ei vastuta materiaalsete kahjude eest, mida renditud seade võib põhjustada ja/või Rentnik võib kanda seadme rikke tõttu. 

33. Kõik rendilepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Pärnu 

Maakohtu Paide Kohtumajas. 


