
HAAGISE RENDILEPINGU TINGIMUSED 

                                                                                                                                     ____._______ 20_____.a.  

 

Haagise mark ja mudel:  
Haagise reg. Nr:  
Haagise VIN kood:  
 

Rendileandja:  

Ärinimi: 116 OÜ  
Registrikood: 11326710  
Aadress: Pärnu mnt 6a, Karksi-Nuia linn, Mulgi vald 69103 Viljandi maakond  
Esindaja: Juhatuse liige  
Telefon/ E-mail: + 372 506 2318 ;  info@mulgitehnikakeskus.ee    

 

Rentnik:  

Nimi/ Ärinimi:  …………………………………………………………………………………………………….........  
 

Isikukood/Registrikood:  …………………………………………………………………………………………...  
 

Aadress:  ……………………………………………………………………………………………………………............ 
 
                    ……………………………………………………………………………………………………………………...  
 

Esindaja:  …………………………………………………………………………………………………………............ 
 

Isikut tõendava dokumendi number:  ........................................................................ 
 

Telefon/ E-mail:  ……………………………………………………………………………………………………......  
 

Edaspidi  eraldi  ja  üksikult nimetatud "Pool" ning koos ja ühiselt nimetatud "Pooled", 
sõlmisid käesoleva rendilepingu (edaspidi Leping) alljärgnevatel tingimustel:  

 

1.  LEPINGU OBJEKT JA EESMÄRK   

1.1.  Käesoleva Lepinguga annab Rendileandja tasu eest Rentniku valdusse ja kasutusse 
haagise    (edaspidi: Lepinguobjekt).    

1.2.  Käesoleva Lepingu eesmärgiks on poolte vastastikuste õiguste ja kohustuste sätestamine 
p.-s   1.1 nimetatud  Lepinguobjekti  lepingujärgsel  kasutamisel  Rentniku  poolt  tema  
majandustegevuses.   

1.3.  Rendileandja kinnitab, et on Lepinguobjekti omanik ja puuduvad takistused käesoleva 
Lepingu   sõlmimiseks;   



1.4.  Lepinguobjekti  tegelik  seisund on Rentnikule teada ning Rentnik  kinnitab, et tal ei ole    

Lepinguobjekti  seisundi osas mingeid täiendavaid nõudmisi ega vastuväiteid Rendileandja 
suhtes peale  lepingu allakirjutamist;  

2. RENDILEANDJA  KOHUSTUSED  

Rendileandja on kohustatud:  

2.1. andma pärast käesoleva Lepingu sõlmimist  Lepinguobjekti Rentniku valdusse ja 
kasutusse;  

2.2. tagama Lepinguobjekti   tehnilise korrasoleku enne valdusse ja kasutusse andmist.  

3. RENDILEANDJA ÕIGUSED   

Rendileandjal on õigus:  

3.1. mitte väljastada Rentnikule Lepinguobjekti, kui Rentnikul on Rendileandja ees 
võlgnevusi;  

3.2. nõuda Lepinguobjekt välja mistahes ebaseaduslikust valdusest ja nõuda omandi 
igasuguse rikkumise kõrvaldamist;  

3.3. rendiperioodi kestel Leping ühepoolselt lõpetada, kui selgub, et Rentnik on Lepingu 
sõlmimisel esitanud väärinformatsiooni või eirab Lepingu tingimusi;  

3.4. nõuda Rentnikult tema poolt tehtud Parenduste ning muude kulutuste, mille hüvitamise 
kohustus lasub vastavalt seadusele või käesolevale lepingule Rendileandjal, suuruse 
kindlakstegemiseks vajalike tõendite esitamist;  

3.5. Rendileandja ei vastuta kulutuste eest, mis võivad Rentnikul tekkida seoses haagise 
purunemise või tehnilise rikke tõttu Lepingu perioodil, juhul, kui tegemist ei ole 
tehasepraagiga.  

4. RENTNIKU KOHUSTUSED  

Rentnik on kohustatud:  

4.1. valdama ja kasutama Lepinguobjekti  vastavalt Lepinguobjekti otstarbele säästlikult ja 
heaperemehelikult ning võtma tarvitusele kõik abinõud vältimaks Lepinguobjekti 
kahjustamist;  

4.2. hoidma Lepinguobjekti oma vahenditega ning oma kulul heas korras ning tegema 
Lepinguobjekti  korrashoiuks vajalikke kulutusi;  

 4.3. kasutama Lepinguobjekti isiklikult ja mitte andma seda kasutamiseks kolmandatele 
isikutele ilma Rendileandja kirjaliku nõusolekuta;  

4.4. Lepinguobjekti sattumisel liiklusõnnetusse, varguse, ärandamise, vandalismi, röövimise 
ja Lepinguobjekti osade varguse või röövimise korral tuleb koheselt teavitada politseid ja 
Rendileandjat ning juhtum tuleb Politseis registreerida ja esitada Rendileandjale kirjalik 
seletus toimunu kohta 24 tunni jooksul;  

4.5. Lepinguobjekti varguse, ärandamise ja käesoleva rendilepingu lõppemise korral on 
Rentnik kohustatud tagastama Rendileandjale Lepinguobjekti dokumendid;  



4.6. jälgima haagise tehnilist seisukorda ja hoolitsema haagise puhtuse eest kogu Lepingu 
perioodil;  

4.7. korvama Rendileandjale tekkinud kahjud õnnetusjuhtumi, loodusõnnetuse, vandalismi, 
varguse ja mistahes juhtumi korral;  

4.8. teatama Rendileandjale viivitamatult kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 
vajadusest teha Lepingu objektile Parendusi või muid korrashoiuks vajalikke töid ning mitte 
tegema nimetatud Parendusi, töid,  Rendileandja eelneva kirjaliku nõusolekuta; 

4.9. Lepinguobjekti kasutades ja hoides on Rentnik kohustatud järgima kõiki õigusaktides 
sätestatud nõudeid ja liiklusohutust.  

4.10. tagastama Lepinguobjekti Rendileanjalt Rentnikule üleantud seisundis.  

Rentnikul on keelatud:  

4.11. teostada isiklikult või võimaldada kolmandatel isikutel teostada Lepinguobjektile 
omaalgatusel seadmete ümberehitusi või osade paigaldusi ja asendusi, teostada hooldust;  

4.12. kasutada Lepinguobjekti väljaspool Eesti Vabariiki, v.a Rendileandja kirjalikul 
nõusolekul;  

4.13. vedada Lepinguobjektiga tehnilises passis näidatud registrimassist raskemat kauba 
kogust.  

5. RENTNIKU  ÕIGUSED  

Rentnikul on õigus:  

5.1. vallata ja kasutada Lepinguobjekti vastavuses käesoleva Lepinguga, kahjustamata 
seejuures Rendileandja õiguspäraseid huve;  

5.2. nõuda Lepingu lõppemisel või ennetähtaegsel lõpetamisel Rendileandjalt 
Lepinguobjektile Rendileandja loal tehtud parenduste hüvitamist vastavuses Lepingu p.-ga 
4.7;  

5.3. nõuda Lepinguobjekti välja mis tahes ebaseaduslikust valdusest ja nõuda Lepinguobjekti 
valdamisele ja kasutamisele tehtavate takistuste kõrvaldamist.  

6. RENT ja MUUD RENTIMISEGA SEOTUD TASUD  

6.1. Lepinguobjekti rendihind tasutakse enne rendiperioodi algust sularahas või ülekandega 
116 OÜ arvelduskontole EE611010220063056010.   

6.2. Rendileandja loeb arve tasutuks juhul, kui raha on laekunud Rendileandja poolt 
väljastatud arvel nimetatud pangaarvele või on tasutud sularahas Rendileandja esindajale.  

6.3. Rendiaja kestuse arvestus  on 24 tundi, mille eest Rentnik tasub  25 EUR  ; 

6.4. Kui rendiaja kestus on lühem kui 24 tundi, tasub rentnik haagise kasutamise ühe tunni 
eest 10 EUR  ;  

6.5. Kui haagis tagastatakse hiljem kokkulepitud ajast, tasub rentnik 15 EUR  iga ületatud 
tunni eest;  



6.6. Kui Rentnik tagastab määrdunud haagise, on Rendileandjal õigus nõuda pesemistasu, mis 
on 25 EUR ;  

6.7. Rentniku süül tekkinud kahjude, s.h. haagise varguse, vigastuste jms. lahendamisele 
kulunud aja eest tasub Rentnik rendileandjale kahjutasu eraldi arvestatud tundide alusel mille 
hind on 35 EUR 1 tund.  

 

7. LEPINGU OBJEKTI ÜLEANDMINE JA TAGASTAMINE   

7.1 Leping on sõlmitud tähtajaga ___________________ - ____________________.  

Lepinguobjekt väljastatakse (kus)  ___________________________ kell ______________ ja 
tagastatakse (kuhu) ________________________________________kell ______________.  

 

8. LÕPPSÄTTED  

8.1. Kõigis käesoleva lepinguga reguleerimata küsimustes juhinduvad Pooled Eesti Vabariigi 
seadustest, eeskätt võlaõigusseaduse kasutuslepingu sätetest.  

8.2. Vaidlusalused küsimused lahendavad Pooled läbirääkimiste teel. Juhul kui kokkulepet ei 
saavutata, lahendatakse vaidlusalune küsimus  Viljandi Maakohtus.  

8.3. Käesolev leping jõustub allakirjutamise momendist ja on sõlmitud käesoleva Lepingu p.-s 
7 sätestatud tähtajaks.  

8.4. Käesolev leping on koostatud  kahes võrdväärses eksemplaris, üks kummalegi Poolele.  

 

Rendileandja:                                                                       Rentnik:  

 

 

……………….........................…                       ....................................………………....... 

Karksi-Nuia Tehnikakeskus                                          
116 OÜ                                                               
Pärnu mnt 6a, Karksi-Nuia linn       
Mulgi vald 69103                                               
Viljandi maakond        
Tel. +372 5062318                                              
info@mulgitehnikakeskus.ee  
www.mulgitehnikakeskus.ee                             


