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1. Rendileping ja rentnik 
1.1 Rendileandja annab ja Rentnik võtab rendile lepingus nimetatud e-fatbike ratta koos lisavarustusega Lepingus 
ettenähtud tingimustel ja korras. Lepingu sõlmimisega Rentnik kinnitab, et Leping ja käesolevad üldtingimused on 
talle arusaadavad ja vastavad tema tahtele. 
1.2 Rentnik kinnitab, et ta on vähemalt 18-aastane.  

 
2. Ratta kasutamine 
2.1. Rentnik on talle üle antud ratast kohustatud kasutama sihipäraselt ning heaperemehelikult, võttes kasutusele 
kõik abinõud ratta säilimiseks. Parkides on Rentnik kohustatud ratta järelvalveta jätmisel mehaanilise rattaluku 

abil selle teise ratta, liiklusmärgi vms alalise konstruktsiooni külge kinnitama. Ööseks (24.00 - 06.00) tuleb ratas 
parkida kinnisesse (hotelli) või valvega parklasse või paigutada garaazi. 
2.2 Ratast ei või kasutada sõitmiseks keelatud aladel. 

2.3 Ratast võib juhtida ainult isik, kes on allakirjutanud rendilepingu. 
2.4 Ratas loetakse Rentnikule üle antuks vastava akti allakirjutamisega Rentniku poolt. 
Rentnik peab ratta Rendileandjale tagastama ratta Rentnikule üleandmise kohas hiljemalt nimetatud perioodi 
viimase päeva kell 18.00. Ratta tagastamisega hilinemisel üle ühe (1) tunni maksab Rentnik täiendavat tasu 
kahekordse tariifi järgi iga hilinenud päeva eest ning lisaks hüvitama kõik kulutused, mis seonduvad Sõiduki 
tagastamise hilinemisega. Põhjustest, mis takistavad Rentnikul sõiduki õigeaegset tagastamist, peab Rentnik 

esimesel võimalusel Rendileandjale teatama. 
2.6 Rattaga tohib sõita üksnes Eesti Vabariigi territooriumil, välja arvatud juhul, kui Rendileandja on 
väljastanud Rentnikule loa sõitmiseks väljaspoole Eesti Vabariiki. 
 
3. Renditasu 
Rendi suuruse arvutamisel on aluseks Lepingu sõlmimise päeval Rendileandja poolt kehtestatud päeva-, 
nädalavahetuse või nädalatariif. 

 
4. Rentniku vastutus 
4.1 Rentniku omavastutus ratta varguse puhul on vastavalt turuhinnale. 
4.2 Igasugune muu kahju, mis tekitatakse Rentniku üle antud rattale või selle lisaseadmetele, kuulub 
vastuvaidlematule hüvitamisele Rendileandja poolt kahjustuste kohta koostatud kalkulatsioonile. 
4.3 Võtmete kaotamise korral, samuti rehvide kahjustamise korral maksab Rentnik Rendileandjale leppetrahvi 200 
EUR suuruses summas, lisaks tasub Rentnik kõik kulud, mis seonduvad võtmete ja/või rehvide 

valmistamise/vahetamise kuludega.  
4.4 Ratta varguse korral rendiperioodi jooksul on Rentnik kohustatud Rendileandjale tasuma omavastutuse 
summas 1.500 eurot hiljemalt 14 päeva jooksul peale rendilepingu perioodi lõppu. 
 
5. Rendileandja vastustus 
Rendileandja annab Rentnikule ratta üle täies sõidukorras ja varustuses, kokkulepitud kohas ning Rentnik annab 

selle kohta allkirja. Pärast allkirja andmist kaotab Rentnik õiguse viidata igasugustele sõiduki kahjustustele ja 
sõiduki mittekomplektsusele, kui enne sõiduki temale üleandmist tekkinutele. 
 

6. Lepingu ülesütlemine ja lõppemine 
6.1 Rendileandjal on õigus Leping ühepoolselt lõpetada ja ratas Rentnikult takistusteta tagasi võtta rendiperioodi 
kestel, kui Rentnik ei käsitle sõidukit Lepingus sätestatud tingimuste kohaselt (nt sõiduki juhtimine alkoholijoobes, 
rendilepingu vormistamisel valeandmete esitamine ja petturlus, ratta üleandmine kolmandatele isikutele jms.) 

tagastamata Rentnikule ettemakstud rendisummat ja tagatisraha. Lisaks on Rentnik kohustatud tasuma kõik 
kulutused, mis seoses sõiduki tagasivõtmisega kaasnevad. 
6.2 Leping loetakse lõppenuks, kui sõiduk tagastatakse Rendileandjale, mille kohta annavad pooled allkirja. 
 
7. Sõiduki hooldamine ja kulud 
Rikked ja vigastused, mida ei olnud rendile andmise hetkel ja mida ei saa lugeda normaalseks kulumiseks, hüvitab 
Rentnik vastavalt kahjustuste kohta koostatud kalkulatsioonile. 

 
8. Rentniku tegutsemine rikke, õnnetuse ja ärandamise korral 
8.1 Rentnik on kohustatud koheselt teatama sõiduki avariist või ärandamisest Rendileandjale ja liikluspolitseile. 
8.2 Rentnik kohustub hüvitama tekkinud vigade, õnnetuste või ärandamisega seotud kahju Rendileandjale täielikult 
ning ühtlasi vastutab Rentnik täielikult ka kõikide tagajärgede eest, mis nimetatud juhtudega kaasnevad. 
 



9. Rendileandja vastutus ratta rikke korral 
Rendileandja ei vastuta otseselt või kaudselt Rentnikule tekkivate kahjude eest, mis tulenevad rendiperioodi 

katkemise või viivitusega seoses ratta rikkega. Kui rike tekib rendiperioodi kestel, on Rentnikul õigus saada 

hinnaalandust renditasust, kui Rendileandja ei suuda tõestada, et on teinud kõik endast sõltuva ratta 
korrasolekuks. 
 
10. Vaidlused 
Kõik vaidlused, mis tekivad Lepingu täitmisel tekkivatest erimeelsustest poolte vahel, lahendab Rendileandja 

asukohajärgne kohus. Leping on koostatud kahes eksemplaris, üks jääb Rentnikule ja teine Rendileandjale. 
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