Renditingimused
Rendilepingus (edaspidi Leping) on Rentnik sõiduki
rendilevõtja (kaasvastutajad on ka Volitatud
kasutajad) ja Rentija sõiduki rendileandja.
RENDIPERIOOD vältab minimaalselt 24 h ja kuni 1
kuu. Rendileping jõustub allkirjastamise hetkest ja
lõpeb sõiduki tagastamisega.
RENDIHIND sisaldab liiklus-ja kaskokindlustust.
BRONEERIMINE: broneerimise tagab 25%-line
kogumaksumuse ettemaks, mida ei tagastata, kui
Rentnik tühistab tellimuse vähem kui 10 päeva enne
rendiperioodi algust.
TASUMINE toimub hiljemalt Lepingu sõlmimise
hetkel. Sõiduki ennetähtaegsel tagastamisel
makstud renditasu ei tagastata.
Kui Rentnik ei tasu Lepingust tulenevat mistahes
rahalist kohustust tähtaegselt, on Rentijal õigus
nõuda viivist tasumisele kuuluvast summast 0,2%
päevas iga tasumisega viivitatud päeva eest.
DOKUMENDID. Lepingu vormistamiseks on
nõutavad ID-kaart või pass ning kehtivad juhiload.
Sõidukit võib juhtida isik, kelle andmed on Lepingus.
Rentnik ei tohi anda sõiduki juhtimist üle kolmandale
isikule.
LÄBISÕIDUPIIRANG on 500 km päevas ja mitte
rohkem kui 7000 km kuus. Limiitide ületamisel
rakendub lisatasu 0,1 €/km.
RENTNIKU OMAVASTUTUS avarii korral on 300 €.
KASUTUSPIIRKOND: Eesti ja, kui Lepinguga
lubatud, ka Euroopa (v.a. Ukraina ning Venemaa ja
teised SRÜ liikmesriigid).
SÕIDUKI SEISUKORD JA ÜLEANDMINE.
Tehniliselt korras sõiduk antakse Rentnikule
tangituna ning seest ja väljast puhtana koos
kohustusliku liikluskindlustuse poliisi ja sõiduki
registreerimistunnistusega.
- Kui auto tagastatakse koristamata on Rentijal õigus
salongi ja kere puhastamise eest nõuda kokku kuni
30 €.
- Kui sõiduk vajab keemilist puhastust, maksab
Rentnik lisaks 130 €.
- Kui kütisepaak pole tagastamisel täis, lisandub
puuduva koguse (turu)hind + tankimistasu (15 €).
- Rendiperioodil saadud parkimis- ja liiklustrahvid
nõutakse sisse ka tagantjärgi.
- Sõidukis on keelatud suitsetada. Keelu eiramisel
on trahv 100 €.
SOOVITUS: sõidukit saades vaadake auto üle ning
nõudke kõigi vigastuste (sh kriimustuste) fikseerimist
rendilepingus. Vastasel korral võite jääda süüdi ka
vigastuste eest, mis olid sõidukil enne olemas.
SÕIDUKI RIKE. Kui rike ei võimalda sõidukit edasi
kasutada, kooskõlastab Rentnik Retijaga
remondikoha, kus rike kõrvaldatakse. Rentijaga
kooskõlastamata sõiduki rikete- või remondikulusid
ei ole Rentija kohustatud Rentnikule hüvitama.
Kui selgub, et rike on tekkinud Rentniku ebaõigest
sõiduki kasutusest, ei ole Rentija kohustatud
Rentnikule sellega seoses tekkinud kulusid
hüvitama.
Sõiduki rikkest tingitud ja kahjusid (avarii,
liiklusõnnetus, reisi ärajäämine või katkemine, töö
või muude kohustuste täitmata jätmisest tulenev
kahju Rentniku ja kolmanda isiku vahel) Rentija ei
tasu. Need on Rentniku kanda ja see on rendirisk.
Kui rike tekib rendiperioodi ajal ja Rentniku tahtlik või
ettevaatamatu käitumine rikke tekkimises puudub ja
kui Rentijal puudub võimalus sõidukit asendada,
võib Rentnik sõlmitud rendiperioodi eest nõuda
10%-list hinnaalandust
LIIKLUSÕNNETUSE KORRAL tuleb käituda
lähtudes liikluseeskirja nõuetest: kutsuda
sündmuskohale politsei, et fikseerida liiklusõnnetus
või tuleb Rentnikul täita nõuetekohaselt blankett
“Teade liiklusõnnetusest“.
Selle või politsei poolt sündmuskohal koostatud

dokumentatsiooni koopia tuleb esitada Rentijale.
Kui Rentija eespool nimetatud dokumente ei esita,
on Rentnik täies ulatuses vastutav Rentijale
tekitatud kahjude eest.
SÕIDUKI VARGUSE KORRAL tuleb viivitamatult
tagastada Rentijale sõiduki registreerimistunnistus,
võtmed ning signalisatsioonipult. Rentnik kinnitab, et
ta on teadlik, et eeltoodud kohustuse täitmata
jätmisel ei hüvita Rentija kindlustusandja Rentijale
mistahes kahju, mistõttu on Rentnik kohustatud
kandma 100% renditud sõiduki täisväärtusest pluss
kahe kuu renditasu (3000 €).
Kui sõiduk on varastatud, ärandatud või röövitud ja
Rentnik tagastab Rentijale sõiduki dokumendid,
võtmed ja signalisatsioonipuldi, on Rentniku
omavastutus 15% renditud sõiduki täisväärtusest
pluss kahe kuu renditasu (3000 €).
Kui sõiduk on väljunud Rentniku valdusest kelmuse
teel, vastutab Rentnik Rentija ees sõiduki
täisväärtuse ulatuses pluss kahe kuu renditasu (
3000 €).
RENTNIK KOHUSTUB
- kasutama sõidukit vastavalt selle sihtotstarbele (ei
tohi kasutada väljaspool sõiduteed, pukseerimiseks,
õppesõiduks, võidusõiduks jne.)
- enne igakordset väljasõitu veenduma sõiduki
korrasolekus ja sõidu ajal jälgima selle
tehnoseisundit (LE § 68 p 1) ning tehnilise rikke
korral katkestab edasisõidu vea kõrvaldamiseni
- hoolitsema sõiduki eest heaperemehelikult ja
kõrvaldama tekkinud puudused VÕS § 345 lg. 1
toodud tingimustel (kandma kulu)
- sõidukist väljumisel lukustama uksed ja tegema
kõik endast oleneva, vältimaks sõiduki võtmete
ja/või registreerimistunnistuse sattumise kolmandate
isikute valdusesse
- järgima liikluseeskirju ja kõiki kohalduvaid
õigusakte, mis reguleerivad sõiduki kasutamist
- liiklusõnnetuse, varguse, vandalismi, sõiduki rikete
ja vigastuste jms. korral teatama viivitamatult
juhtunust Rentijat. Kui tegemist on olukorraga, kus
Rentnikul tekib seadusest tulenev kohustus
teavitada juhtunust päästeametit või politseid, on
Rentnik kohustatud seda tegema.
- tagastama Sõiduki lepingus märgitud rendiperioodi
lõppemisel kokkulepitud kohas ja ettenähtud ajal.
- kahju tekkimisel Rentijale või kolmandatele
isikutele või dokumentide/ esemete kadumisel
saatma hiljemalt 24 tunni möödumisel Rentijale
juhtunu kohta kirjaliku seletuse lepingus toodud eposti aadressil.
- hüvitama Rentijale kogu Lepingu rikkumisega
põhjustatud kahju osas, mida kindlustusandja ei
hüvita. Kui Lepingust tulenevalt on teatud asjaolude
esinemise risk asetatud Rentnikule, vastutab
Rentnik ka juhul, kui ta kahju tekkimises süüdi ei
olnud (kui kindlustusandja hüvitab Rentijale kahju,
mille eest vastutab käesoleva Lepingu kohaselt
Rentnik, väheneb vastavas osas Rentniku
hüvitamiskohustus Rentija ees).
- hüvitama kõik kahjud, mida ei ole kindlustusandja
hüvitanud sõiduki vabatahtliku kindlustuslepingu või
muu kindlustuslepingu alusel, sest kannab Lepingu
kehtivuse vältel sõiduki juhusliku hävimise või
sõiduki ja selle seadmete kahjustumise/kadumise
riski
- tasuma purunenud rehvi remondikulud summas 40
€ ühe purunenud rehvi kohta või juhul, kui rehvi ei
ole võimalik taastada, siis kahe uue rehvi
soetamiskulud.
- maksma kokkuleppimata rendiaja ületamise eest
kahekordset renditasu iga rendiaega ületanud päeva
eest, samuti tasuma majanduslikust kahju, mis
Rentijale seoses hilinemisega tekib.
RENTNIKU VASTUTUS. Rentnik vastutab täielikult
kõikide sõidukist kadunud või vahetatud detailide ja
lisavarustuse eest ning tasub kahju sõiduki

kahjustamisel enda või kolmandate isikute poolt.
Kui Rentnik või volitatud kasutaja on oma tegevuse
või tegevusetusega põhjustanud kahju Rentijale või
tahtlikult kolmandale isikule, kannab kogu kahju
Rentnik. Samuti ka kahju, mille Rentnik on tekitanud,
kui on juhtinud sõidukit alkoholijoobes, selle
tarvitamise tunnustega, väsimusseisundis või mõne
narkootilise aine mõju all.
Kui Rentnik annab sõiduki üle kolmandale isikule,
kannab ta täielikult Rentijale või kolmandatele
isikutele tekkinud kahju.
Kui Rentijale tagastatud sõiduk vajab Rentija süül
remonti, kannab Rentnik iga remondipäeva eest
lepingus kokkulepitud rendipäeva hinnale lisaks ka
remondikulud.
Ebakvaliteetsest kütusest tekkinud kahjud kannab
Rentnik.
Sõiduki dokumentide või võtmete mittetagastamisel
või puuduliku varustusega sõiduki tagastamisel
tasub Rentnik Rentijale leppetrahvi 200 € iga
kaotatud või puuduva dokumendi või eseme kohta.
Rentnik tasub rendiperioodil saadud trahvid ning
neist rendi lõppedes Rentijat informeerima. Trahvide
mittetasumisel on Rentijal õigus nõuda Rentnikult
lisaks trahvile ning sissenõudekuludele (sh
täituritasu) teenustasu summas 50 €.
Kahju tekkimise juhtumist Rentijat teavitama jättes
tasub Rentnik kahekordse rendisumma ja kannab
Rentijale sellest tekkinud kahjud.
RENTIJA KOHUSTUB andma Rentnikule üle
töökorras, puhta ning täidetud kütusepaagiga
sõiduki ja dokumendid kokkulepitud ajal ning kohas.
Samuti kohustab ta teostama sõiduki regulaarset
tehnilist hooldust.
RENTIJAL ON ÕIGUS:
- nõuda tagatisraha omavastutuse ulatuses.
- kontrollida sõiduki seisundit ja selle korrashoidu.
- loobuda sõiduki rentimisest, lõpetada Leping ja
nõuda sõiduki kohest tagastamist, kui Rentnik
äratab kahtlust, rikub Lepingu tingimusi, ei tule toime
sõiduki ekspluatatsiooniga, on esitanud Lepingu
sõlmimisel valeandmeid, kasutab sõidukit
pahatahtlikult, on Rentijat eksitanud või ilmnevad
muud asjaolud, mis võivad ohtu seada sõiduki või
Rentija huvid.
- määrata sõiduki remondi koht, tingimused ja
ulatus.
- keelduda sõiduki rentimisest ja muuta nii
renditingimusi kui hindu.
VAIDLUSED. Rendilepingust tulenevad vaidlused,
milles Rentnik ja Rentija kokkuleppele ei jõua,
lahendatakse Tartu Maakohtus vastavalt seadusele.
Vaidluse läbivaatamisel kohtus rakendatakse
käesoleva lepingu tingimusi.
Kõik käesolevast lepingust tulenevad mistahes
rahalised nõuded ja kohustused tuleb Rentnikul täita
kümne (10) päeva jooksul, arvates Rentijalt vastava
nõude saamisest.
Rahaliste nõuete kohest täitmist ei peata ega takista
väärteo-,kriminaalasja- ega kindlustusjuhtumi
menetlemine.Ühegi kahju hüvitamine ei vabasta
Rentnikku renditasu maksmisest nende päevade
eest, mil kahju suurust selgitati ja taastati kahju
tekkimisele eelnenud olukord.
Kui Rentnik ei nõustu Rentija esitatud nõude või
selle suurusega, on tal õigus esitada kohtusse hagi
10 päeva jooksul arvates nõude kätte saamisest.
Nõude tähtaegset esitamata jätmist tõlgendatakse
nõudega nõustumisena ja Rentniku hilisemaid
pretensioone ei arvestata.

Nõustun tingimustega .............................................
(rentniku allkiri)

