RENDILEPINGU ÜLDISED TINGIMUSED
1. Rendilepinguga annab Rendileandja Rendiseadmed üle Rentnikule kasutamiseks, Rentnik on kohustatud maksma selle
eest Renti. (Rendileandja ja Rentnik edaspidi koos nimetatud Pooled)
2. Rendilepingu allkirjastamisega kinnitavad Pooled, et Rendiseadmed on üleantud Rentnikule. Rendileandjalt
Rendiseadmete vastuvõtmise hetkest läheb Rentnikule üle Rendiseadmete valdus ning juhusliku hävimise ja varguse
riisiko.
3. Rendiseadmete vastuvõtmisega kinnitab Rentnik, et ta on teadlik ja kontrollinud, et Rendiseadmed on heas seisukorras
ning ilma ühegi vea või rikketa. Juhul kui üleandmise hetkel ilmneb Rendiseadmetel viga või rike, fikseerivad Pooled selle
Rendilepingus.
4. Rentnik kinnitab, et on teadlik Rendiseadmete kasutusnõuetest ja kohustub kasutama Rendiseadmeid heaperemehelikult
ning hoolikalt järgima muid valmistajatehase ja Rendileandja poolseid Rendiseadmete kasutamise nõudeid. Rentnik ei tohi
teha Rendiseadmetele muudatusi (sh. ka parendusi nii tarkvarale kui ka riistvarale) ilma Rendileandja eelneva kirjaliku
nõusolekuta.
5. Juhul, kui Rendiseadmeid soovitakse kasutada väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi, kohustub Rentnik
Rendiseadmed kindlustama kogu nende väärtuse ulatuses. Asjakohane kindlustuspoliis esitatakse Rendileandjale või tema
esindajale seadmete üleandmisel, soodustatud isikuks märgitakse Rendileandja.
6. Rentnikul ei ole õigust anda Rendiseadmeid allrendile või kasutamiseks kolmandatele isikutele ilma Rendileandja
eelneva kirjaliku nõusolekuta.
7. Rentnik on kohustatud Rendiseadmed tagastama Rendileandjale hiljemalt Rendilepingus määratud tagastamise tähtajaks
samas seisundis ja komplektsuses, milles Rentnik Rendiseadmed vastu võttis. Rendiseadmete tagastamine Rendileandjale
fikseeritakse Rendilepingus Rendileandja esindaja vastava märkega ning allkirjaga. Rendilepingu tähtaja pikendamine
peab olema kirjalikult kinnitatud Rendileandja poolt.
8. Rentnik informeerib Rendileandjat viivitamatult, kui:
8.1. Rendiseadmed kahjustuvad ja/või hävivad osaliselt või täielikult;
8.2. Rentnikule saavad teatavaks Rendiseadmete kahjustumise, hävimise või varguse ohtu sisaldavad andmed;
8.3. ilmnevad muud asjaolud, mis raskendavad või muudavad võimatuks Rendilepingu täitmise.
9. Rentnik on kohustatud varguse ja/või varguskatse korral viivitamatult teatama politseid ja Rendileandjat.
10. Rendileandja ei vastuta Rentniku poolt Rendiseadmetesse paigaldatud või jäetud andmete osalise või täieliku hävimise
eest.
11. Rendileandjal on õigus Rendiseadmed välja nõuda mistahes ebaseaduslikust valdusest ja nõuda kahju hüvitamist, mida
on Rendiseadmetele tekitanud kolmandad isikud või Rentnik. Kui Rentnik ei täida Rendilepingu mistahes tingimust, on
Rendileandjal õigus Rendileping üles öelda ning võtta Rendiseadmed viivitamatult Rentniku valdusest tagasi.
12. Kui Rendiperioodi jooksul on tekkinud kahjustused Rendiseadmetele, on Rentnik kohustatud viivitamatult hüvitama
Rendileandjale tekkinud kahju täies ulatuses.
13. Rendileandja ei vastuta Rendiperioodil Rendiseadmete osaliselt või täielikult kasutamiskõlbmatuks muutumise
tagajärjel Rentnikule tekkinud kahju eest.
14. Rentnik kohustub Rendileandjale tasuma Rendiseadmete kasutamise eest Renti, mis arvestatakse Rendiperioodi
päevade (edaspidi Rendipäevade) arvu alusel, kui ei ole Rendilepingus kokku lepitud teisiti. Rendipäevade arvestamisel
võetakse arvesse, et ühe Rendipäeva lühimaks kestuseks on 24 tundi alates Rendiseadmete Rentnikule üleandmise hetkest.
Lühem Rendipäev kui 24 tundi ümardatakse Rendiperioodi arvestuses 24 tunniks, kui Pooled ei lepi kokku teisiti.
Rendiseadmete tagastamisega viivitamise korral on Rentnikul kohustus maksta Rendileandjale leppetrahvi iga viivitatud
päeva eest. Leppetrahvi suuruseks on summa, mis vastab Rendipäeva 1,5 kordsele käibemaksu sisaldavale Rendile.
15. Rendilepingu sõlmimisel, täitmisel, muutmisel, pikendamisel ja vastutuse kohaldamisel juhinduvad Pooled käesolevast
rendilepingust ja Eesti Vabariigi õigusaktidest.

