
 
Haagise rendilepingu üldtingimised 
 
 
 
 
1. LEPINGU ÜLDTINGIMUSED 
1.1 Rendile andja annab haagise tähtajalisele rendile lepingus sätestatud tingimustel ja korras 
1.2 Rendileping annab õiguse kasutada haagist tavalisel otstarbel Eesti Vabariigi piires.  
1.3 Haagise kasutamine väljaspool Eesti Vabariiki on lubatud ainult rendile andja poolt 

vormistatud kirjaliku volikirja alusel. 
1.4 Rentnikul ei ole õigust anda haagist allrendile ega muul viisil üle kolmandatele isikutele. 
1.5 Lepingujärgne renditasu makstakse koheselt haagise rentimisel. 
1.6 Renditasu tasutakse vastavalt kehtivale hinnakirjale aja eest, millal haagis, oli rentniku 

valduses. Minimaalne arvestuse aeg on üks tund. 
1.7 Rentnik vastutab rendile andjale tekitatud kahju eest, mis on põhjustatud liikluseeskirjade 

ja parkimiseeskirjade rikkumisest. 
1.8 Renditud haagise varguse korral kohustub rentnik tasuma 10 päeva jooksul rendile 

andjale haagise hinna vastavalt käesoleva lepingu punktile 4. 
1.9 Haagisel on kehtiv kohustuslik liikluskindlustus, mis on tehtud Rendile andja kulul. 
1.10 Rentnik kohustub haagise kasutamisel järgima õigusaktides ning haagise 

valmistajatehase poolt kehtestatud nõudeid. 
1.11 Rentnik vastutab kogu tekitatud kahju eest, kui haagist kahjustatakse viisil, mis ei ole 

kindlustusjuhtum või kindlustajal on vastavalt kindlustustingimustele õigus keelduda 
kindlustushüvitise väljamaksmisest või seda vähendada. 

1.12 Rentnik kui haagise otsene valdaja võtab endale suurema ohu allika valdajale 
ettenähtud vastutuse ja asja juhusliku hävimise riisiko. 

1.13 Rendilepingu lõppemisel kohustub rentnik koheselt tagastame haagise ning 
dokumendid rendile andjale 

1.14 Rentnik kohustub esimesel võimalusel informeerima rendile andjat haagisega 
toimunud liiklusavariist, rikkest või kahjustusest või selle ärandamisest 

1.15 Rentnik on kohustatud hüvitama rendile andjale 10 päeva jooksul kahjukäsitluse 
komisjoni otsusest kogu tekkinud kahju, mida ei kata kindlustushüvitis. 

1.16 Kui rendile antud haagist kahjustatakse  rendiperioodil mistahes viisil, vastutab rentnik 
tekitatud kahju eest taastamisväärtuse ulatuses valmistaja tehase hinnakirja alusel. 

1.17 Rendiperioodi lõppedes kohustub rentnik koheselt tagastama haagise samasse kohta, 
kust see renditi. Rentnik kohustub tagastama haagise samas seisukorras, kui rendile võttes. 
Haagis peab oleme puhas nii seest kui väljast. 

1.18 Rendileandjal on õigus leping ennetähtaegselt lõpetada, kui rentnik kasutab haagist 
vastolus lepinguga või on tekkinud risk haagise väärtuse vähenemiseks. 

1.19 Käesolevast rendilepingust tulenevad vaidlused, mida ei suuda lahendada 
pooltevahelise läbirääkimise teel, lahendatakse Tartu Maakohtus  

 
 


