SÕIDUKI RENDILEPING Nr. ______
1. Käesoleva rendilepingu (edaspidi Leping) osapooled on: AO Autorent OÜ reg. kood 11166063; või FIE Olavi Merisalu
reg. kood 12276233; tegevuskoha aadressiga Kuklase 18 Tallinn 13423 (edaspidi Rendieandja);
ning _________________________________________________________________________ (edaspidi Rentnik).
nimi, perenimi, isiku- või reg.kood, elu- või tegevuskoha aadress

2. Leping käsitleb sõiduki ___________________________________________________(edaspidi Sõiduk) lühiajalist
(mark ja mudel, reg. nr.)

renti ajavahemikul alates _____, _____, _________ kl. __________ kuni _____, _____, _________ kl. __________
3. Rentniku lisa-andmed. Kasutaja (juriidilise isiku volitatud isik): __________________________________________
____________________________________________________________________________________________
nimi, perenimi, IK, elukoha aadress

Isikut tõendav dokument ja selle nr. ________________ Juhiluba _______________ Mobiiltel. nr. _____________
Teine juht ____________________________________________________________________________________
(nimi, perenimi, IK, elukoha aadress, mobiiltel. nr.)

4. Sõiduki rendiperioodi ( ________ päeva) eest tasutud kogusumma ______________
Rentniku tasutud tagatisraha Sõiduki rentimisel _________________
5. Sõiduki väljastamiskoha aadress__________________________________________________________________
Sõiduki kasutamise piirkond (riikide loetelu) ________________________________________________________
Sõiduki tagastamiskoha aadress __________________________________________________________________
Sõiduki spidomeetrinäit väljastamisel _______________ Sõiduki spidomeetri näit tagastamisel _______________
6. Tüüptingimused. Rendileandja on rentnikule üle andnud Lepingu tüüptingimused (kokku neli leheküge A4 formaadis).
Lepingule (ja selle lisadele) alla kirjutamisega kinnitab Rentnik, et on kõigi Lepingu tingimustega tutvunud ja kohustub
neid tingimusteta täitma, on teadlik Sõiduki seisukorrast ja sellega nõus ning on Lepingu Eseme oma valdusesse saanud.
7. Eritingimused. Lisaks Tüüptingimustele lepivad Pooled kokku järgmises:
a) Esmarentija puhul soovib Rendileandja (pikema kui 3-päevase rendiperioodi korral) Sõidukit näha____ päeval,
ettenäitamiskoha aadressiga Tallinn ____________________ ja kella-ajal vahemikus______________, ning samuti
_____ päeval, ettenäitamiskoha aadressiga Tallinn _____________________ ja kella-ajal vahemikus______________
b) __________________________________________________________________________________________
8. Sõiduki visuaalselt tuvastatud puudused selle loovutamisel: a) ________________________________________
b)____________________________________________ c) ____________________________________________
9. Lepingu lisad. Käesoleval Lepingul on________ lisa. Lisa nr. 1 – loovutatud lisavarustuse ja selle (tegeliku) maksumuse loetelu. Lisa nr. 2 – mida jälgida sõiduki kasutamisel. Lisa nr. 3 – poolte vahelised erikokkulepped.
_________________________

_________________________

Rendileandja allkiri Sõiduki loovutusel

Rentniku allkiri Sõiduki valduse ülevõtmisel

10. Sõiduki tagastamise aeg ja pretensioonid või nende puudumine Sõiduki tagastushetkel _____________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
___________________________

______________________

Rendileandja alliri Sõiduki valduse ülevõtmisel

Rentniku allkiri Sõiduki loovutamisel

