RENDILEPING
Tallinn, 19.06.2018
Covereks OÜ ja Rendilevõtja nimi, sõlmisid käesoleva Rendilepingu, alljärgnevas:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

Rendilevõtja nimi võtab rendile 1 sõudeergomeetri Concept2 mudel D monitoriga PM3 nr.: 0927070300097803-02.
Käesolev Rendieping kehtib: tähtajatu (alguse ja lõpu kuupäev või tähtajatu). Juhul, kui leping on tähtajatu
on Rendilevõtjal õigus käesolev Leping lõpetada teatades sellest Rendileandjat ette vähemalt 7 päeva
enne rendiperioodi lõppemist.
Renditasu suurus: 1 rendikuu st. 30 kalendripäeva – 49 eurot (km-ga) ühe rendimasina kohta.
Renditasu maksmise kord: kolme rendikuu renditasu ettemaks vastavalt Rendileandja poolt esitatud
arvele. Edaspidi ettemaks ühe rendikuu eest vastavalt Rendileandja poolt esitatud arvele. Viivis tasumata
arve eest 0,5% päevas.
Sõudeergomeeter antakse üle Rendileandja poolt Rendilevõtjale rendiepingu sõlmimise päeval, kui ei ole
kokkulepitud teisiti. Sõudeergomeeter jääb kogu rendiperioodi vältel Covereks OÜ omandisse.
Rendilevõtja kohustub:
6.1 kasutama sõudeergomeetrit heaperemehelikult, hüvitades tahtlikult tekitatud kahjud;
6.2 hoidma sõudeergomeetrit kuivas ruumis;
6.3 tasuma hooldus- ja remonttööde eest, juhul kui see osutub vajalikuks;
6.4 lepinguperioodi lõppedes andma sõudeergomeetri Covereks OÜ-le üle samasuguses seisukorras,
millisena ta selle sai, s.h. arvestades sõudeergomeetri loomulikku amortisatsiooni;
6.5 iga renditud sõudeergomeetri kaotsimineku või varguse korral maksma Covereks OÜ-le välja
sõudeergomeetri reaalse väärtuse st. 1095.- eurot;
6.6 pidama kinni käesoleva rendilepingu tähtaegadest ja tingimustest.
Rendileandja kohustub:
7.1 mitte tegema Rendilevõtjale sõudeergomeetri kasutamiseks takistusi rendilepingu kehtivuse ajal;
7.2 pidama kinni käesoleva rendilepingu tähtaegadest ja tingimustest.
Vääramatu jõud
8.1 Rendilepingus tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta
rendilepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mille saabumist pooled rendilepingu
sõlmimisel ei näinud ette ega võinud ette näha (Vääramatu jõud).
8.2 Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud ettenägemata asjaolude tõttu,
on kohustatud sellest viivitamatult teatama teisele poolele vahenditega, mis tagavad teate kiireima
edastamise, samas saates välja kirjaliku teate.
Muud tingimused
9.1 Rendilepingu pooled lubavad suhtuda üksteisesse lugupidavalt ja lahendada tekkinud lahkarvamused
poolte läbirääkimise teel. Selle mitte õnnestumisel lahendatakse tekkinud vaidlus Tallinna Linnakohtus.
9.2 Käesolev rendileping on koostatud kahes identses eksemplaris, millest kumbki osapool saab ühe
eksemplari.
9.3 Käesolev rendileping ei välista täiendavate lepingute sõlmimist osapoolte vahel, mis sõlmitakse
kirjalikult rendilepingu lisana.
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