OÜ I.V.A. LEON RENDILEPINGU ÜLDISED TINGIMUSED
Rendileandja annab Rendilepinguga Rendiseadmed üle
rentnikule.

varguse ohtu sisaldavad andmed; * kahjustub, hävib või
läheb kaotsi Rendiseadmete dokumentatsioon.

Rendiseadmete Rendileandjalt vastuvõtmise hetkest ä
lheb Rentnikule üle Rendiseadmete valdus, vastutus juhusliku ja tahtliku hävimise, varguse või röövimise eest.

Rentnik on kohustatud varguse või röövimise korral koheselt (kuid mitte hiljem kui 24 tunni jooksul) teatama politseile ja Rendileandjale Rendiseadmete või selle üksikute
osade ning lisaseadmete vargusest (varguskatsest).

Rentnik kohustub kasutama Rendiseadmeid heaperemehelikult kooskõlas Rendiseadmete tehnilises dokumentatsioonis ettenähtud otstarbega ning hoolikalt jälgima
muid valmistajatehase ja Rendileandja poolsetest Rendiseadmete kasutamise ja ekspluateerimise eeskirjadest
tulenevaid nõudeid.
Rentnik on kohustatud võtma tarvitusele kõik abinõud
vältimaks Rendileandja õiguste piiramist tema poolt renditavatele Rendiseadmetele kolmandate isikute poolt.
Rendiseadmete kindlustamise kohustus kogu kasutusperioodile, Rendilepingu pikendamisel ka täiendavale ajale.
Rendiseadmete ja selle juurde kuuluva dokumentatsiooni
vastuvõtmisel peab Rentnik veenduma, et Rendiseadmed
on heas tehnilises seisukorras ning ilma ühegi vigastuseta, vastasel korral peab Rendileandja tegema märked
Rendiseadmete väljaandmisel märked Rendilepingu p. 1
lahtrisse Seisukorra hinnang.
Käesolevast Rendilepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi ei saa Rendileandja ja Rentnik edasi anda kolmandatele isikutele.
Rentnikul ei ole õigust anda Rendiseadmeid allrendile või
kasutamiseks kolmandatele isikutele ilma Rendileandja
kirjaliku loata.
Rendiseadmete kasutamisel välisriikides eraldi vajalik
kooskõlastus.
Rentnik on kohustatud Rendiseadmed ja kõik Rentnikule
üleantud Rendiseadmete kasutamisega seotud dokumendid tagastama Rendileandjale hiljemalt Rendilepingus p. 4 määratud tagastamise tähtajaks ja kohta, samas seisundis ja komplektsuses, milles Rentnik selle
sai. Rendilepingu pikendamine peab olema kirjalikult kinnitatud Rendileandja poolt Rendilepingu p.4 vastavas lahtris.
Rentnik informeerib viivitamatult kui: * rendiseadmed kahjustuvad, hävivad osaliselt või täielikult; * Rentnikule saavad teatavaks Rendiseadmete kahjustumise, hävimise või

Rendileandja ei ole vastutav Rentniku poolt Rendiseadmetesse jäetud andmete kadumise või rikkumise eest.
Rendileandja, kes Rendiperioodi jooksul ei ole Rendiseadmete valdaja, ei ole vastutav Rendiseadmete mehhaaniliste defektide tõttu tuleneva kahju või defekti suhtes.
Rendileandjal on õigus Rendiseadmed välja nõuda mistahes ebaseaduslikust valdusest. Nõuda Rendiseadmete
kasutamise takistuste kõrvaldamist ja kahju hüvitamist,
mida on Rendiseadmetele tekitanud teised isikud, sealhulgas Rentnik. Kui Rentnik ei täida Rendilepingu mistahes tingimust, on Rendileandjal õigus võtta Rendiseadmed viivitamatult tagasi.
Õnnetusjuhtumi, varguse või röövimise korral on Rentnik
kohustatud hüvitama Rendileandjale tekkinud kahju täies
ulatuses.
Kui Rendiseadmetele on tekitatud kahju Rentniku hooletuse tõttu või tema tegevusetusel või tegevusel, on Rentnik kohustatud hüvitama Rendileandjale tekkinud kahju
täies ulatuses.
Rentnik kohustub Rendileandjale tasuma: * Rendiseadmete kasutamise eest Renti, mis arvestatakse rendipäevade arvu alusel. Rendipäevade arvutamisel võetakse arvesse, et üks rendipäev on 24 tundi alates Rendiseadmete Rentnikule väljaandmise hetkest; * Kõik Rendilepingu
p. 5 märgitud lisatasud millega Rentnik on nõustunud
Rendilepingule alla kirjutades, koos seaduses kehtestatud käibemaksuga.; * Rendiseadmete väärtuse Rendilepingus p. 1 näidatud summas, juhul kui Rentnik on tekitanud kahju Rendileandjale.
Rentnik vastutab täielikult ja tingimusteta kõigi tema
poolt Rendileandjale esitatud dokumentide ja andmete
õigsuse eest.
Rendilepingu sõlmimisel, täitmisel, muutmisel, pikendamisel ja vastutuse kohaldamisel juhinduvad Rendilepinguosalised kõikidel juhtudel Eesti Vabariigi seadustest ja
muudest õigusaktidest.

Olen nõus Rendilepingu tingimustega
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