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RENDILEPING 
(Kehtib Eestis) 

 
 

Dokumendi number    
 

OÜ Hiteh Autoteenindus edaspidi “rendileandja” ja klient edaspidi “rentnik” sõlmivad alljärgneva sõiduauto 
rendilepingu, mille alusel rendileandja annab rentnikule sõiduki üle alljärgnevatel tingimustel: 

Lepingu poolte rekvisiidid 
Rendileandja OÜ Hiteh Autoteenindus 
Reg. nr 10448931 
Jur aadress Lehtri 4 Tallinn, 11625 Tel 6711600; Mob 5161373. 
Rendileandja esindaja lepingu sõlmimisel 1 

Rentnik 2 

Rentniku esindaja nimi 3 

Registreerimisnumber/isikukood 4 
Juhiloa nr 5 
Aadress 6 
Tel/fax 7 

 
Lepingu sõlmimise kuupäev 
Sõiduki mark 
Kütuse näit auto üleandmisel 
Spidomeetri näit auto üleandmisel 
Rendiperiood 
Rendihind ööpäev/tund 
Rendisumma kokku 
Auto tagastamise kellaaeg, kuupäev 
Auto tagastamise koht 
Märkused 

 
 
 
 
 
 
 
 

kellaaeg 
reg nr 
auto tagastamisel 
auto tagastamisel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nõustun maksma trahvid, mis esitatakse minupoolsete parkimis- ja liikluseeskirjade rikkumise eest.  
Rentnik kohustub tagastama sõiduki sama kütusekogusega nagu üleandmisel. Kui sõiduki kütusepaagis on tagastamise hetkel 
kütust vähem kui üleandmisel, kohustub rentnik tasuma paagi täitmise tasu 3€/L.  
Rentnik kohustub tasuma sõidukile mistahes vigastuste tekitamise eest leppetrahvi kuni 500€. 
Olen tutvunud pöördel olevate lepingutingimustega ja nõustun neid täitma. 

 

Rendileandja Rentnik 
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ÜLDTINGIMUSED 
 

Rendileandja rendib sõiduki, mis on märgitud käesoleva lepingu lahtrites 10 ja 11, rentnikule, kelle nimi ja aadress on märgitud 
rendilepingu lahtris 2 ja 6. Rentnik kinnitab, et on nõus sõidukit kasutama vastavalt rendilepingus märgitud täpsustustele (rendi aeg, 
sõiduki tagastamise koht, hind jne) ja maksma renditasu kokkulepitud viisil ning aktsepteerib ja kohustub täitma kõiki rendilepingus 
esitatud tingimusi. Kirjutades alla rendilepingule, teadvustab rentnik oma vastutust seoses sõlmitud lepinguga. Kõik teatised ja info 
võib saata aadressil, mille rentnik on teatanud rentijale. 
1. Rentnik on kohustatud tagastama sõiduki koos kõigi rehvide, dokumentide ja varustusega lahtris 18 märgitud kontorisse, hiljemalt 

lepingus näidatud ajaks (lahter 17). Rendilepingu pikendamine tuleb vormistada kirjalikult rendileandja poolt ja nõusolekul. Juhul 
kui tagastamise aega lahtris 17 märgitud ei ole, tuleb sõiduk tagastada hiljemalt järgmisel tääpäeval alates vastava teate saamisest 
(nt. keretöödesse antud sõiduki valmimise kohta teate saamisel).  Kui sõidukit ei ole tagastatud kokkulepitud kohta (lahter 18) 
kokkulepitud ajaks (lahter 17) või vastava teate saamisel, nõustub rentnik sellega, et rendileandjal on õigus küsida sõiduki eest 
tasu kuni 50 EUR/päev ning kuulutada sõiduk tagaotsitavaks. 

2. Rentnik peab veenduma, et on saanud sõiduki heas tehnilises seisukorras, terve ja puhta salongiga ning ilma ühegi nähtava 
vigastuse või liiklusõnnetuse jäljeta. Vigastused, mis sõidukil esinevad sõiduki üleandmisel rendileandjalt rentnikule, märgitskse 
leht 1 toodud sõiduki skeemile. Hilisemaid pretensioone sõiduki nähtavate vigastuste kohta ei arvestata. 

3. Renditavat sõidukit ei tohi kasutada: 
a) sõitjate tasuliseks vedamiseks ettekavatsetult või otseselt väljendatuna; 
b) mistahes teise sõiduki või järelhaagise pukseerimiseks; 
c) kauba veoks tollieeskirju rikkudes või mistahes muuks seadusevastaseks teoks; 
d) juht, kes on alkoholi või muu narkootilise aine mõju all, kes ei oma vastava kategooria sõiduki juhiluba; 
e) võidusõiduks ega selleks treenimiseks; 
f) õppesõiduks; 
g) sõiduks väljaspool sõiduteid. 

4. Sõiduki kasutamine: 
a) sõidukit võib juhtida täisealine isik, kes on märgitud lahtris 2 või 3 ja omab kehtivat juhiluba. Juhiloa number märgitakse 

lahtrisse 5; 
b) sõidukit võivad juhtida ka teised isikud, keda rentnik on volitanud ja kes täidavad juhile esitatud tingimusi, mida on 

kirjeldatud käesoleva punkti lõigetes a ja c. Rentniku poolt volitatud lisajuhi andmed peavad olema kantud rendileandja 
poolt rendilepingule; 

c) rentnik on täielikult vastutav volitatud juhi suhtes, kontrollides, et viimane järgiks käesoleva rendilepingu üldtingimusi. 
5. Rentnik on isiklikult kohustatud rendileandjale (viimase nõudmisel) maksma: 

a) rendisumma vastavalt kehtivatele tariifdele, mis arvestatakse rendipäevade arvu alusel. Kui sõiduk tagastatakse 
rendilepingule märgitud kokkulepitud tagastamise kuupäevast hiljem, siis on rentnik kohustatud tasuma tegeliku 
tagastamise kuupäeva alusel arvestatud rendiperioodi eest. Kui sõiduk tagastatakse ennetähtaegselt, siis on rentijal õigus 
muuta rendilepingule märgitud päevahinda vastavalt kehtivale hinnakirjale; 

b) Rentnik on kohustatud sõiduki tagastama sama kütuse koguse näiduga, nagu on märgitud lahtris 12, vastasel korral võib 
rendileandja rakendada paagitäitmistasu 3 EUR / liiter. 

c) trahvi joobeseisundis sõiduki juhtimise või muu ebanormaalse või seadust eirava tegevuse eest, mis on põhjustanud avarii, 
parkimistrahvid, parklasse pukseerimise tasud (ka need, mille põhjustajaks on rendilepingule märgitud lisajuht). Samuti 
peab ta katma avariist põhjustatud sõiduki remondi kulud koos kõigi muude avariist tingitud kuludega; 

d) kahjud, mis on sõidukile tekkinud siis, kui klient tagastas sõiduki väljaspool tööaega või sõiduk tagastatakse nii, et seda ei 
vaadata üle koos töötajaga ja rendileandja avastab need hilisema ülevaatuse käigus. Klient kannab täielikku vastutust 
sõiduki säilimise ja ka sellele tekitatud kõikide vigastuste osas, mis on juhtunud enne sõiduki ülevaatamist rendileandja 
poolt; 

e) rendilepingule märgitud päevatasu autole tekitatud vigastuste remondiks kuluvate päevade eest (maksimaalselt 30 päeva) 
siis, kui vigastused on tekitatud tahtlikult, alkoholi või narkootiliste ainete mõju all autot juhtides või muid selle 
rendilepingu üldtingimusi rikkudes; 

f) leppetrahvi kuni 500(viissada) € juhul, kui rentnik põhjustas süülise liiklusõnnetuse, mille tulemusel muutus sõiduk 
kasutuskõlbmatuks; 

g) rendileandja võib rendiperioodi alguses rentnikult küsida ettemaksu arvatava renditasu ulatuses; 
h) määrdunud auto korral väli- ja/või sisepesu eest hüvitust vastavalt kehtivale hinnakirjale (sh. salongi keemiline pesu juhul 

kui sõidukis on suitsetatud) 
6. Rentnik ja iga volitatud juht on kohustatud tarvitusele võtma kõik meetmed, kaitsmaks rendileandja huve liiklusõnnetuste 
korral: 

- tehes kindlaks kõigi asjaosaliste nimed; 
- mitte tunnistades oma süüd või vastutust arvesse võtmata kõiki asjaolusid; 
- mitte jättes sõidukit järelvalveta või selle ohutuse eest hoolitsemata; 
- informeerides viivitamatult politseid toimunud avariist või vargusest ning jäädes sündmuskohale kuni politsei on 

andnud loa lahkumiseks; 
- koostades avarii kohta rendileandjale seletuskirja ning toimetedes selle 24 tunni jooksul rendileandjale. 

7. Rendileandja ei ole vastutav rentniku poolt sõidukisse jäetud või sellega transporditud omandi või väärtuste kadumise või 
riknemise eest.  
8. Käesolev leping vastab Eesti Vabariigi seadustele ja on neist lähtuv. Lahkhelid, vaidlused ja pretensioonid, mis tekivad lepingu 
poolte vahel seoses lepingu rakendamisega või tõlgendamisega, lahendatakse läbirääkimistel, kokkuleppele mittejõudmisel aga 
Tallinna Linnakohtus. 15.Kõik käesoleva lepingu tingimuste muudatused on kehtetud, kui need ei ole tehtud kirjalikult ja 
mõlemapoolse allkirjaga kinnitatud. 


