KLIENDILEPING Nr.

Tallinnas

Käesolev leping on sõlmitud OÜ Rendimeister, juhataja Tõnu Ottoson isikus , kes tegutseb OÜ
Rendimeister esindajana, edaspidi RENDILEANDJA ja ........................................................ edaspidi
RENTNIK .............................................. isikus, kes tegutseb RENTNIKU esindajana vahel

alljärgnevas:

1. LEPINGU OBJEKT
1.1. Käesoleva lepingu objektiks on OÜ Rendimeister poolt RENTNIKULE väljarenditavad
tööriistad, seadmed, masinad, tarvikud ja muu vara (edaspidi RENDITAVAD SEADMED).
2. ÜLDSÄTTED
2.1. RENDILEANDJA annab rendile ja RENTNIK võtab rendile RENDITAVAD seadmed vastavalt
käesoleva lepingu tingimustele.
3. RENDILEANDJA KOHUSTUSED JA ÕIDGUSED
3.1. Rentima RENTIJALE tööriistu, seadmeid ja masinaid vastavalt oma nomenklatuurile
hinnakirjas märgitud hindade alusel.
3.2. Varustama RENTNIKU vajaliku informatsiooniga seadmete tehniliste näitajate, kasutamise ja
ohutustehnika kohta.
3.3. Asendama RENTNIKU soovil rendi käigus loomuliku kulumise tulemusel rikki läinud seadme
samaväärsega.
3.4. Teavitama RENTNIKKU muutustest hinnakirjas.
3.5. RENDILEANDJAL on õigus kontrollida RENTNIKU esindaja volitusi ja isikuttõendavat
dokumenti.
3.6. RENDILEANDJA on õigus mitte väljastada RENTNIKULE RENDITAVAID SEADMEID, kui
RENTNIKUL on RENDILEANDJA ees võlgnevusi.
3.7. RENDILEANDJAL on õigus nõuda mittetähtaegselt tasutud arvetelt viivist 0,2% hilinenud
summalt päevas.
4. RENTNIKU KOHUSTUSED JA ÕIGUSED
4.1. RENTNIK kohustub tasuma tähtaegselt RENDILEANDJA poolt esitatud arved arvele märgitud
käibemaksuga summas.
4.2. RENTNIK kohustub kasutama RENDITUD SEADMEID vastavalt otstarbele ning
heaperemehelikult ning tagastama need komplektsetena ja puhastatult.
4.3. RENTNIK kohustub tasuma RENDILEANDJALE seadme ebaõigest kasutamisest tingitud
remondi kulud või seadme uushanke hinna, kui see rendi ajal, kas hävib või varastatakse.
4.4. RENTNIK kohustub tasuma kõik arvete mitteõigeaegsest tasumisest tulenevad sissenõudeja kohtukulud.

RENDILEANDJA:

RENTNIK

5. LISATINGIMUSED
5.1. RENDITAVATE SEADMETE rentimisel vormistatakse RENDILEANDJA ja RENTNIKU vahel
konkreetne rendileping, kus on fikseeritud RENDITAVAD SEADMED, nende kasutamise
objekt ning rendihind. Samuti märgitakse rendilepingule koheselt vastastikused
lisakokkulepped nii rendipäevade arvestamise kui rendihindade kohta. Hilisemaid
pretensioone RENDILEANDJA ei arvesta.
5.2. Suuremahuliste projektide ja pikaajalise rendi korral on võimalikud kokkuleppehinnad, mis
fikseeritakse konkreetses rendilepingus.
5.3. RENTNIKU poolt RENDITAVATE SEADMETE rendi ajal kehtivad kõik renditingimused, mis on
fikseeritud konkreetses rendilepingus.
5.4. Maksetingimused määratakse RENDILEANDJA poolt lepingu LISAS vastavalt
vastastikusele kokkuleppele RENTNIKUGA. Maksetingimused vaadatakse üle
RENDILEANDJA poolt aasta lõpus 31. detsembril ning võimalikest muutustest
informeeritakse RENTNIKKU hiljemalt 15. jaanuariks.
6. LÕPPSÄTTED
6.1. Käesoleva lepingu vaidlusalused küsimused lahendatakse poolte omavahelisel kokkuleppel
või kohtuvaidluse teel vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
6.2. Käesolev leping sõlmitakse tähtajatult ja jõustub lepingu allakirjutamise momendist.
6.3. Käesolev leping võidakse lõpetada ennetähtaegselt teatades sellest kirjalikult teisele
osapoolele vähemalt 30 päeva ette.
6.4. Käesolev leping on koostatud kahes võrdväärses eksemplaris, millest üks jääb
RENDILEANDJALE ja teine RENTNIKULE.
7. POOLTE REKVISIIDID
RENDILEANDJA:
OÜ Rendimeister
Artelli 13A, 10621 Tallinn
Reg. nr. 10046115
Tel. – 672 0086
Faks – 672 0082
a/a 221006141328 Swedbank
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Kontaktisik:
Telefon:
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