Rendileping
Rendilepingu üldtingimused

Rendiseadmete kasutamine

1.

Käesolev rendileping (edaspidi leping) on sõlmitud Rent
Extreme OÜ (edaspidi rendileandja) ja rendilevõtja (edaspidi
rentnik) vahel.

27.

2.

Rentnik on kohustatud seadmed ja lisavarustuse üle vaatama
ennem enda kasutusse võtmist ning veenduma nende
sobivuses
ja korrasolekus.
Allkiri lepingul kinnitab
pretensioonide puudumist.

Mõiste seade on käesoleva lepingu raames rendile antud
seadmete ja lisavarustuse nimekirjas kirjeldatud seade või
lisavarustus.

28.

3.

Seade on Rent Extreme OÜ vara ning on ja jääb Rent Extreme
OÜ omandiks sõltumata rentniku huvidest, tahteavaldusest,
kahjunõuetest ja muudest soovidest ning asjaoludest.

Rentnik on kohustatud hoidma seadmeid ning lisavarustust
heaperemehelikult ning järgima seadme kasutamisel seadmete
kasutusjuhiseid. Rentnik on kohustatud ebapiisavate oskuste
ja/või teadmiste ilmnemisel katkestama koheselt seadme
kasutamise ja võtma ühendust rendileandjaga.

4.

29.

Seadme(te) laenutamiseks peab Eesti Vabariigi kodanikust
isikul/rentnikul olema kehtiv isikut tõendav pildiga dokument pass, ID-kaart või juhiluba.

Rentnik on kohustatud kasutama seadmeid isiklikult ja mitte
andma teadlikult ega kogemata neid kasutamiseks
kolmandatele isikutele, ilma rendileandja kirjaliku nõusolekuta.

5.

Rendileandja teeb kehtivast isikut tõendavast dokumendist
koopia või pildi.

30.

6.

Seadmeid ei anta rendile aktiivsete võlgnevuste või
kohtuprotsessidega või maksehäirete registris olevatele
juriidilistele ja füüsilistele isikutele, ilma lisatagatiseta, mis võib
ulatuda kuni renditavate seadmete väärtuseni.

Seadmetele ja lisavarustusele tekitatud mis tahes kahju korral
allkirjastatakse kahjukäsitluse blankett, mis koos lepinguga
kehtib kuni pretensioonide lahendamiseni.

31.

Rendileandja jätab endale õiguse temale tundmatu isiku korral
keelduda rendist, nõuda lisa deposiiti või käendaja lisamist
rendilepingule keda rendileandja aktsepteerib.

Rentnik on kohustatud seadmeid mitte kasutama
ebaseaduslikuks tegevuseks või seadusevastastel eesmärkidel.
Olles seda siiski teinud, ei vastuta rendileandja tagajärgede
eest.

32.

Rentnik on kohustatud tegema kõik, et rendileandjale ja
kolmandatele isikutele vältida kahju tekkimist.

7.

Vastutus

8.

Rendileping jõustub allkirjastamisest ning kehtib alates
sõlmimisest kuni seadme(te) tagastamiseni lepingus märgitud
tagastamisajal, pretensioonide puudumisel rendileandja poolt
ning lepingu kõigi kohustuste täitmisel rentniku poolt.

33.

9.

Arvestuslik rendiaeg algab rentnikule sõltumata kellaajast
seadmete väljastamise päevast ja lõppeb päeval, millal
seadmed ja lisavarustus tagastatakse rendileandjale.

Rentnik on kohustatud mistahes juhtumi, varguse, rikke,
purunemise, seadme kadumise, seadme valduse muutumise
vms. korral sellest viivitamatult informeerima rendileandjat k.a
nädalavahetusel või riiklikel pühadel.

34.

10.
11.

Iga järgnev rendipäev algab kell 10:00 hommikul.

Rentnik on kohustatud renditud seadmed tagastama lepingus
toodud ajal, kui ei ole kirjalikult kokku lepitud teisiti. Iga
viivitatud päeva eest lisandub rendihinnale summa, mis on
renditud seadme või lisavarustuse esimese päeva rendi hind.

35.

12.

Rendiaja sisse arvestatakse ka nädalavahetuse päevi ja riiklike
pühasid, kui ei ole kirjalikult kokku lepitud teisiti.

13.

Lepingu allkirjastamise hetkest on rentnikule üle läinud
seadme(te) ja lisavarustuse valdus ja seadme hävimise
vastutus.

Rentnik on kohustatud rendileandjale korvama tekkinud kahju
seadme hinna väärtuses loodusõnnetuse, õnnetusjuhtumi,
tulekahju, varguse, vandalismi, seadme kadumise, seadme
valduse muutumise, rikke, purunemise, vahetusse minemise,
tagastamata jätmise või mis tahes juhtumi korral, mis takistab
rendileandjal seadet või lisavarustust edaspidi kasutada või
välja rentida. Seadmete hinnakirja tabeliga on võimalik
tutvuda, rentniku enda soovil, kohapeal enne lepingu
allkirjastamist.

14.

Käesolev leping on dokument, mis tõendab rentniku volitust
seadmetele ja lisavarustusele rendiperioodi vältel.

15.

Rendileandja ei vastuta kulutuste eest, mis võivad rentnikul
tekkida seoses seadme(te) purunemise ja/või tehnilise rikke
tõttu.

16.

Rendileandjal on õigus rendiperioodi kestel leping ühepoolselt
lõpetada kui selgub, et rentnik on lepingu sõlmimisel esitanud
väärinformatsiooni või eirab lepingu tingimusi.

17.

Lepingu tingimuste rikkumise puhul rentniku poolt on
rendileandjal õigus pöörduda mis tahes organisatsiooni poole
nagu politsei, inkasso, advokaadibüroo, kohus vms ja nõuda
rentnikult lepingust tulenevate kohustuste täitmist.

18.

Rendileandja ei vastuta seadme kasutamisel tekkinud füüsilise,
tervise, vaimse ja materiaalse kahju eest.

19.

Renditud seadet ei ole lubatud rentnikul modifitseerida või
muuta selliselt, et see seadmele kahju teeks. Näiteks arvuti
CPU-d, GPU-d või RAM-i ülekiirendades (clockides). Seadmete
ja arvutite kasutatava ressursi sätted peavad olema kogu rendi
vältel samad, mis rendi alguses.

Seadmeid saab rentida Rent Extreme OÜ lahtioleku aegadel
tööpäevadel (E-R) kella 9:00st - 17.30ni, kui ei ole kirjalikult
kokku lepitud teisiti. Laupäeval ja pühapäeval vastavalt
kokkuleppele eritasu eest.

Renditasu ja tagatisraha
20.

Rentnik on kohustatud maksma seadme(te) ja lisavarustuse
eest tasu (renti) rendileandjale kogu rendiperioodi eest.

21.
22.

Rentnik kohustub tegema ettemaksu rendiperioodiks.

23.

Seadme(te) või lisavarustuse ennetähtaegsel tagastamisel
makstud renditasu ei tagastata.

24.

Ühe seadme eest peab rentnik jätma rendileandjale tagatisraha
50€-100€ või erijuhtudel renditava seadme väärtuses, mille
rendileandja tagastab seadme(te) ja lisavarustuse tagastamisel
lepingu lõppedes, juhul kui pretensioone ei ole tekkinud.

25.

Rendileandjal on õigus teha mahaarvamised tagatisrahast juhul
kui rentnik ületab kokkulepitud rendiperioodi, kus iga ületatud
päeva eest arvestatakse renditud seadme või lisavarustuse
esimese päeva hind (k.a. nädalavahetused ja riiklikud pühad).

26.

Seadmete ja/või lisavarustuse hävinemisel või olulise kahju
korral on rendileandjal õigus tagatisrahast kinni pidada summa,
tekitatud kahju ulatuses.

Kui rentnik ületab talle esitatud arvel välja toodud
maksetähtaega, siis on rendileandjal õigus nõuda viivist iga
hilinenud päeva eest kuni 15% arvel toodud rendihinnast.

Rendiseadmete tagastamine
36.

Rendiseadmete õigeaegse tagastamata jätmise, seadmete
katkisena tagastamise, seadme hävimise, kadumise,
varastamise, võõrandamise, maha müümise, mitte tagastamise
või ükskõik mis juhtumi puhul, kui seadet ei ole võimalik enam
välja rentimiseks kasutada, rakendub rentnikule kohene
tekitatud kahju tasumise kohustus, vastavalt rendileandja poolt
koostatud seadmete hinnakirja tabelile, millega on võimalik
soovi korral tutvuda kohapeal enne lepingu allkirjastamist

37.

Seadmed ja lisavarustus peavad tagastamisel olema samas
seisus mis väljastamisel. Komplektsed, terved, puhtad ja
korrektselt samadesse kottidesse pakitud mis väljastamisel.

38.

Rentnik on kohustatud tagastama täpselt samad seadmed ja
lisavarustuse, samas koguses, mis on lepingu järgi renditud.
Renditud seadmed ja lisavarustus peavad tagastamisel olema
terved, vastasel juhul on rendileandjal õigus nõuda seadme(te)
ja lisavarustuse rikkumise eest kahjutasu.

39.

Kui rendileandjale tagastatud seade vajab remonti, kannab
kulud rentnik vastavalt remonti või väljavahetamist vajava
detaili hinna järgi. Rendileandja määrab seadme remondi koha.

40.

Kui remondiaktist selgub, et seadme remont läheb kallimaks
kui seadme hinnakirja tabelis määratud väärtus, peab rentnik
tasuma rendiandjale seadme väärtuse. Samuti tasub rentnik
seadme remondiga kaasneda võivad võimalikud kulud nagu
seadme diagnostika, transpordikulud vms.

