AR CAR OÜ registrikood 12180361 / AR AUTO OÜ registrikood 12180303
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Juhtme tn 21, 10112
+372 56291000; +372 55277525; allar@arcar.eu
SÕIDUKI RENDILEPING
Rentniku andmed:
Nimi

Isikukood / registrikood

Postiaadress

Linn/Maakond

Postiindeks

Ettevõtte esindaja nimi ja isikukood

E-post

Telefon

Rendilepingu ese -ja eritingimused:
Sõiduki mark ja mudel:

Registreerimismärk:

Rendi tasu ühes ööpäevas:

Rendiperioodi algus:

Rendiperioodi lõpp:

Lubatud läbisõit ühe kalendripäeva kohta:

10.00 €
12.07.2019

14.07.2019

Lisa kilomeetri hind lubatud läbisõidu ületamisel:

Leppetrahv sõiduki õigeaegselt mitte tagastamisel:

0,10 €

100,00 €

200
Leppetrahv rendilepingu muul rikkumisel:

500,00 €

Sõiduki seisundi kirjeldus rendile andmisel
Odomeetri näit:

Kütuse kogus:

Sõiduki seisund:

5l

korras

Märkused:

Rentniku kinnitused
Lepingu allkirjastamisega klient kinnitab, et rendilepingu üldtingimused on talle kättesaadavaks
tehtud enne rendilepingu allkirjastamist, ta on üldtingimustega tutvunud ja nendega nõustunud.
Rentnik kinnitab oma allkirjaga rendilepingul, et ta on soovinud sõidukit rentida just sellistel
tingimustel nagu on kirjeldatud üldtingimustes. Osapoolte õigused ja kohustused on kindlaks
määratud üldtingimustega, mis on käesoleva lepingu lahutamatuks osaks ning mida osapooled
lepingut alla kirjutades kohustuvad täitma.
Lepingu sõlmimise koht

Lepingu sõlmimise aeg

Tallinn

12,07,2019

Rendile andja

Rentnik

Sõiduki seisundi kirjeldus rendi lõppedes
Odomeetri näit:

Kütuse kogus:

Sõiduki seisund:

Märkused:

Rendile andja

Rentnik

AR CAR OÜ registrikood 12180361 / AR AUTO OÜ registrikood 12180303
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Juhtme tn 21, 10112
+372 56291000; +372 55277525; allar@arcar.eu
SÕIDUKI RENDILEPINGU ÜLDTINGIMUSED

1. Rendiperiood
Rendileandja annab sõiduki rendile lepingus märgitud perioodiks. Rendiperioodi arvestatakse ühe ööpäeva kaupa. Tähtajaks
tagastamata sõiduki rendiperioodi arvestatakse tunni täpsusega ning kohaldatakse lepingus kokku lepitud sõiduki õigeaegselt
mitte tagastamise leppetrahvi määra.
2. Sõiduki üleandmine ja tagastamine
2.1. Rentnik peab sõiduki vastuvõtmisel veenduma, et sõidukil olevad nähtavad vigastused on märgitud rendilepingus sõiduki
seisundi kirjelduses. Hilisemaid pretensioone sõiduki vigastuste kohta ei arvestata ja sellised vigastused loetakse tekkinuks
rendiperioodi ajal ja kuuluvad rentniku poolt hüvitamisele.
2.2. Rentnik on kohustatud tagastama sõiduki rendilepingus kokkulepitud kohta, kuupäevaks ja kellaajaks. Rendileandja
aktsepteerib kuni 60 minutilist hilinemist sõiduki tagastamisel, pärast mida loetakse sõiduk tähtajaks mitte tagastatuks ning
kohaldub rendilepingus ette nähtud leppetrahv sõiduki õigeaegselt mitte tagastamisel.
2.3. Sõiduki tähtajaks tagastamata jätmisel on rentnikul õigus kasutada sõiduki oma valdusesse saamiseks kõiki õigusi,
muuhulgas volitab rentnik rendileandjat sõidukit viivitamatult tagasi võtma, sealhulgas kolmandate isikute abil teisaldama.
Kui rendileandja kannab seoses sõiduki valduse tagasi saamisega milliseid iganes kulutusi, on rentnik kohustatud need
rendileandjale hüvitama.
3. Poolte kohustused ja vastutus
3.1. Rentniku kohustused ja vastutus
3.1.1. Rentnikul on kohustus kasutada sõidukit heaperemehelikult, järgides tavapärast sõiduki kasutaja hoolsuskohustust.
3.1.2. Rentnikul on kohustus tagada sõiduki tehnilises korras püsimine. Selle tarvis teostab rentnik kuni sõiduki valduse
rendileandjale üleandmiseni kõik vajalikud korralised hooldused ja vajalikud remonditööd.
3.1.3. Rentnikul on kohustus tagada kehtiva liikluskindlustuse -ja korralise ülevaatuse olemasolu kuni sõiduki valduse
üleandmiseni rendileandjale.
3.1.4. Rentnik on kohustatud sõiduki tagastama pestult ja puhastatult ja vähemalt sama kütuse kogusega, mis oli sõidukis
rendiperioodi alguses.
3.1.5. Rentnik on kohustatud tagastama sõiduki vähemalt samas seisukorras, millises see oli sõiduki üleandmisel rentnikule,
arvestades normaalset kulumist.
3.1.6. Sõidukis on suitsetamine keelatud.
3.1.7. Kui rentnik annab sõiduki juhtimise, valduse või kasutuse üle kolmandale isikule, vastutab ta rendileandja ees
kolmanda isiku tegevuse eest nagu enda tegevuse eest.
3.2. Punktides 3.1.1 jj kirjeldatud kohustuse või keelu rikkumisel on rendileandjal õigus nõuda ja rentnikul kohustus tasuda
iga rikkumise eest eraldi rendilepingus kokku lepitud muude rikkumiste eest ette nähtud leppetrahvi.
3.3. Rendileandja kohustused ja vastutus
3.3.1. Rendileandja kohustub andma rentniku kasutusse tehniliselt korras sõiduki.
3.3.2. Rendileandja ei vastuta sõidukis oleva rentniku vara säilimise eest mitte mingil moel. Rentnikul on õigus oma vara
kindlustada.
4. Lepingu muutmine ja lõpetamine
4.1 Rendilepingu tingimuste muutmine on kehtiv üksnes poolte kokkuleppel ja vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas
vormis.
4.2 Rendileping lõppeb rentniku poolt sõiduki valduse üleandmisega rendileandjale.
4.3 Rendilepingu ennetähtaegsel lõpetamisel jäävad rentniku poolt tehtud rendilepingust tulenevad kulutused rentniku enese
kanda.
4.4 Rendileandja võib rendilepingu ennetähtaegselt üles öelda ja sõiduki valduse tagasi võtta üksnes juhul, kui rentnik ei tasu
õigeaegselt renditasu või rikub punktides 3.1.1 jj kirjeldatud kohustusi ja keelde või ei tagasta sõidukit tähtaegselt.
5. Muu
5.1. Sõiduki rendilepingu üldtingimused on rendileandja ja rentniku vahel sõlmitud sõiduki rendilepingu lahutamatuks osaks.
5.2. Lepingu tõlgendamisel lähtutakse sellest, mida lepingu koostaja on silmas pidanud. Lepingu täitmisest tõusetunud
vaidlused lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel.
5.3. Üksnes peale läbirääkimiste ebaõnnestumist lahendatakse erimeelsused Eesti õigust kohaldades Harju Maakohtus.
Hagejal on kohustus tõendada läbirääkimiste ebaõnnestumine.

