
MOOTORSAANI  RENDILEPING     

 

............................................................................................................... (edaspidi “Rendileandja”) 

esindaja……………………………… isikus ühelt poolt ja ……….........................…………………  

(edaspidi “Rentnik”), elukoht …………………………………………………….............................………, tel........... 

isikukood……………………….., kelle isiku on tuvastatud esitatud ………………………………………… alusel teiselt poolt 

sõlmisid mootorsaani rendilepingu (edaspidi “Leping”) alljärgnevatel tingimustel: 

1. Rendileandja annab käesolevaga Rentniku kasutusse mootorkelgu(d)………………………............................  

1.1. Mootorkelk (kelgud) antakse Rentnikule üle käesoleva Lepingu sõlmimise järel, kell…................. 

1.2. Rentnik kohustub tagastama mootorkelgu(d) Rendileandjale kell…………………. 

1.3. Rentnik tasub mootorkelgu (kelkude) kasutamise eest Rendileandjale renti ……………… EEK (hind sisaldab 

käibemaksu). Nimetatud renditasu maksab Rentnik Rendileandjale Lepingu sõlmimisel.  

1.4. Rentnik annab Rendileandjale Lepingust tulenevate kohustuste täitmise tagatiseks järgmise Rentnikule 

kuuluva vara: …………………………………….................... Rendileandjal on õigus rakendada nimetatud vara suhtes 

kinnipidamisõigust senikaua, kuni Rentnik Rendileandja ees Lepingust tuleneva(d) kohustuse(d) täidab. 

1.5. Mootorkelk on Rentnikule üleandmisel tehniliselt korras ning vastab sellisele mootorkelgule esitatavatele 

nõuetele. Rentnik on enne käesoleva lepingu allakirjutamist mootorkelgu üle vaadanud ja on nõus võtma 

mootorkelgu Rendileandjalt vastu sellisena, nagu see üleandmisel on. 

2. Rentnik kohustub: 

2.1. Kasutama mootorkelku hoolikalt ja vastavalt sihtotstarbele, millest rendileandmisel lähtuti. 

2.2. Mitte juhtima mootorkelku alkoholi-, narkootilises- vms. joobeseisundis ega ravimite mõju all.  

2.3. Kandma sõidu ajal kiivrit ja Rendileandja nõudel ka muud ohutusvarustust (prille, kindaid jms). 

2.4. Sõitma mootorkelguga ainult selleks lubatud ja Rentnikule tutvustatud sektoris. 

2.5. Järgima Rendileandja korraldusi mootorkelgu kasutamisel Lepingu kehtivuse ajal.  

2.6. Hüvitama Lepingu kehtivuse ajal Rentniku süül mootorkelgu kasutamisega põhjustatud mistahes kahju 

Rendileandjale või kolmandatele isikutele. 

2.7. Kinnitama, et on enne käesoleva Lepingu sõlmimist ja selle alusel mootorkelgu Rendileandjalt 

vastuvõtmist tutvunud mootorkelgule kehtestatud ohutus- ja kasutuseeskirja tingimustega ning kohustub neid 

täitma. Talle on tutvustatud ja ta on teadlik kõigist mootorkelgu kasutamisega seotud riskidest ega esita 

eelloetletud asjaoludega seoses Rendileandja suhtes mistahes pretensioone. 

2.8. Tagastama mootorkelgu(d) Rendileandjale Lepingus nimetatud tähtajaks ja tehniliselt korrasolevana. 

Mootorkelgu (kelkude) nõuetekohaselt tagastamata jätmisel on Rentnik kohustatud tasuma Rendileandjale 

makseid vastavalt esitatud lisaarvele. 

3. Rendileandja kohustub: 

3.1. Tagama Rentnikule kasutamiseks üleantava mootorkelgu tehnilise korrasoleku. 

3.2. Andma Rentnikule mootorkelgu kasutamiseks kiivri ja vajadusel muu nõutava ohutusvarustuse. 

3.3. Kontrollima renditud mootorkelgu tagastamisel asja seisundit ja viivitamatult teatama Rentnikule asja 

puudustest, mille eest Rentnik vastutab.  

4. Rentnik vastutab alates mootorkelgu enda kasutusse saamisest kuni selle Rendileandjale tagastamiseni 

Rendileandja ees täielikult mistahes mootorkelgu rikkumise, hävinemise või kahjustumise eest. 

5. Rendileandja ei vastuta mootorkelgu tehnilise rikkega Rentnikule põhjustatud kahju eest, välja arvatud 

juhul, kui on tuvastatud, et kahju tekkis Rendileandja süül. 

6. Rendileandja ei vastuta mistahes olukorras Rentnikule mootorkelgu kasutamisel tekkinud kahju eest, kui 

Rentnik ei täitnud kahju tekitamisel punkte 1.2; 2.1, 2.2, 2.3 ja 2.4 või kui kahju tekkis muul viisil Rentniku 

süül. 

7. Rentnik mõistab ja nõustub, et mootorkelk on suurema ohu allikas ning et temaga sõitmine on tavapärasest 

riskantsem ja ohtlikum tegevus. Seetõttu nõustub Rentnik, et ta on ise vastutav kogu kahju eest, mis 

mootorkelgu kasutamisega talle võib kaasneda, välja arvatud, kui kahju on tekkinud seoses asjaoluga, mille 

eest on vastutav Rendileandja (p.5). 

8. Rendileandjal on õigus Leping ühepoolselt ennetähtaegselt lõpetada, kui Rentnik ei täida mootorkelgu 

kasutamisel käesolevast Lepingust tulenevaid nõudeid. Sel juhul ei kuulu Lepingu alusel Rendileandja poolt 

saadud renditasu Rentnikule tagastamisele. 

9. Rentnikul on õigus Leping ühepoolselt ennetähtaegselt lõpetada, kui selgub, et tema kasutusse antud 

mootorkelk ei ole Rendileandja süül kasutuskõlbulik. Sellisel juhul on Rentnikul õigus nõuda Rendileandjalt 

viimasele makstud renditasu tagastamist. 

10. Leping on sõlmitud kahes eksemplaris, millest kumbki osapool saab ühe. 

11. Leping jõustub allakirjutamisel. 

Rentnik kinnitab ja vastutab selle eest, et omab mootorkelgu juhtimiseks vajalikke oskusi, ei ole mootorkelku 

vastu võttes alkoholi-, narkootilises- või muud liiki joobeseisundis ega ravimite mõju all. 

 


