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SÕIDUKI RENDILEPING 

 

Lepingu objekt: .........................................  reg.numbriga ............... 

Sõiduki  maksumus on .............. eurot. 

Rendiperioodi algus ja koht ......./.............../..............., kell ...../....., .................... 

Odomeetri algnäit:......................... Lõppnäit:............................ 

Rendihind............................... 

Kui Sõiduk tagastatakse kokkulepitud ajast hiljem,  tasub Rentnik iga ületatud tunni eest  6€, kuid mitte rohkem 

kui  50€ ööpäevas. 

Rendihind tasutakse rendiperioodi lõppedes Rendileandja pangakontole EE597700771002317693 või 

sularahas. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%. 

1. Käesolev Sõiduki rendileping (edaspidi Leping) on sõlmitud Fresco Transport OÜ, registrikood 14152848 

(edaspidi Rendileandja), keda esindab juhatuse liige Knut-Eric Kipper, isikukood 38207210210  ja Rentniku 

vahel. Leping annab Rentnikule lepingu objektiks oleva sõiduki kasutamise õiguse lepingus määratud 

ajavahemikul arvestades Lepingu tingimusi, Sõiduki ettenähtud otstarvet ning valmistajatehase ja Rendileandja 

poolt määratud tehnilisi nõudmisi. 

2. Rentnik on kohustatud hoolitsema Sõiduki eest heaperemehelikult. 

3. Rentnik kohustub kasutama Sõidukit  isiklikult ja mitte andma kasutamiseks kolmandatele isikutele ilma 

Rendileandja kirjaliku nõusolekuta. 

4. Rentnik on täies ulatuses vastutav Sõiduki  komplektsuse ja säilivuse eest. 

5. Rentnikul on keelatud: 

- rikkuda Sõidukiga heakorda, seadusandlust ja liikluseeskirju; 

- vedada Sõiduki tehnilises passis näidatud massist raskemat kaubakogust; 

- teostada Sõidukile hooldust, seadmete ümberehitust, paigaldust ja asendusi 

- kasutada Sõidukit seda kahjustavates või muudes ekstreemtingimustes. 

6. Loodusõnnetuse, õnnetusjuhtumi, tulekahju, vandalismi, varguse ja mistahes muu juhtumi korral korvab 

Rentnik Rendileandjale tekkinud kahjud täies ulatuses. Sõidukitel on kaskokindlustus ja omavastutus on 350.- 

eur. 

7. Mistahes juhtumi, varguse, rikke jms korral on Rentnik kohustatud sellest viivitamatult teavitama 

Rendileandjat. 

8. Rentniku süül tekkinud kahjude, sh Sõiduki varguse, vigastuste jms lahendamisele kulunud aja eest tasub 

Rentnik Rendileandjale kahjutasu summas 45€ ööpäevas Sõiduki eest. Kahjutasu arvestatakse iga remondis 

oldud päeva eest või kuni Rendileandjaga kokkuleppe saavutamiseni. 

9. Rendileandjal on õigus rendiperioodi kestel Leping ühepoolselt lõpetada kui selgub, et Rentnik on Lepingu 

sõlmimisel esitanud väärinformatsiooni või eirab Lepingu tingimusi. 
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10. Rentnik kohustub jälgima Sõiduki tehnilist seisukorda (järgima täpselt äratoodud tingimusi, täitma kõiki 

ohutusnõudeid, mis on seotud Sõiduki ekspluatatsiooniga) ja hoolitsema Sõiduki puhtuse eest kogu 

Rendiperioodi vältel. Kui Rentnik tagastab määrdunud Sõiduki, on Rendileandjal õigus nõuda teenustasu 25€. 

11. Rentnik kohustub hoolitsema Sõidukiga kaasas käiva lisavarustuse eest heaperemehelikult.  

12. Rendileandja ei vastuta kulutuste eest, mis võivad Rentnikul tekkida seoses Sõiduki purunemise ja/või 

tehnilise rikke tõttu juhul, kui tegemist ei ole tehasepraagiga. 

13. Rendipäeva kestvus on kuni 24 tundi. Rentnik kohustub Sõiduki tagastama Lepingus toodud ajal ja kohas. 

14. Sõiduk on ette nähtud kasutamiseks Eesti Vabariigi piires. Väljaspoole Eesti Vabariigi piiri sõit toimub vaid 

kokkuleppel ning Rendileandja kirjalikul nõusolekul. 

15. Käesolevast lepingust tuleneda võivaid vaidlusi ja erimeelsusi lahendavad Rendileandja ja Rentnik 

omavahel. Pooltevahelised vaidlused lahendab Rendileandja poolt valitud inkassofirma või kohus vastavalt Eesti 

Vabariigi seadustele. 

16. Käesolev leping on koostatud kahes võrdse juriidilise jõuga eksemplaris, millest üks osapool jääb Rentnikule 

ja teine osapool Rendileandjale. 

Rentniku andmed: 

NIMI:   

AADRESS:   

ISIKUKOOD/REGISTRIKOOD:   

DOKUMENDI NUMBER:   

SÕIDUKI 
REGISTREERIMISNUMBER:   

TELEFON:   

E- MAIL:   

 

 

 

 

 

RENTNIK:                                                                                                   RENDILEANDJA: 

 


