Renditingimused
1. Mõisted.
1.1.
Rendileping on Rentniku ja Rendileandja vahel Rippvoodi.ee veebikeskkonnas
sõlmitud kokkulepe, millega Rendileandja võimaldab Rentnikul tasu eest ja
kokkulepitud perioodil (Rendiperioodil) kasutada Rendileandjale kuuluvat vara ja
Rentnik kohustab vara kasutamise eest maksma Rendileandjale tasu e. Renti.
1.2.
Rendiese on rentnikule rendilepingu alusel kasutamiseks üle antav ja
rendileandjale kuuluv ese.
1.3.
Rentnik on füüsiline või juriidiline isik, kes on ennast registreerinud
Rippvoodi.ee e-poe kasutajaks ja kellega OÜ HK Trade sõlmib rendilepingu.
1.4.
Rendileandja on OÜ HK Trade.
1.5.
Pooled on Rendileandja ja Rentnik.
1.6.
Rendiperiood on Rentniku poolt tellimisvormil või muul kirjalikku
taasesitamist võimaldaval viisil teatatud ajavahemik, mille kestel on Rentnikul õigus
Rendieset kasutada ja mille jooksul arvestab Rendileandja Renti.
1.7.
Rent on Rentniku poolt Rendileandjale Rendiperioodi jooksul Rendieseme
kasutamise eest makstav tasu.
1.8.
Leppetrahv on Rendieseme hooldus- ja kasutustingimuste rikkumise eest
Rendileandja poolt Rentnikult nõutav või kinni peetav summa vastavalt Peatükis
„Leppetrahv“ sätestatule.
1.9.
Tagatisraha on rahasumma, mille Rentnik tasub Rendileandjale ja mis tagab
Rendilepingu rikkumisest tulenevate Rendileandja nõuete, sh leppetrahvinõuete
täitmist Rentniku vastu. Tagatisraha tagastatakse Rentnikule, kui Rendileandjal
puuduvad leppetrahvinõuded Rentniku vastu.
1.10.
Tellimistingimused on Rendilepingu sõlmimiseks vajalikud eeltingimused, mis
on nimetatud käesolevas lepingus ja mille kohta küsib või vajab Rendileandja infot
Rendilepingu sõlmimise eelselt (Tellimusel).
1.11.
Toote kasutusjuhend on käesolevas lepingus või Renditoote juures esitatud
nõuded Renditoote kasutamise ja hooldamise nõuete kohta.
1.12.
Lepingutingimused
on rendilepingust, käesolevatest tingimustest,
Tellimistingimustest ja toote kasutusjuhendist tulenevad tingimused. Loetletud
dokumendid on Rendilepingu lahutamatu osa. Rendieseme kasutusparameetrid või
kasutustingimused on lisatud iga renditoote juurde.
2. Rendilepingut sõlmides kinnitab rentnik, et on esitanud Rendileandjale enda kohta
tõese teabe, on tutvunud käesolevate tingimustega ja rendieseme kasutustingimuste
ning hoolsusnõuetega ning kohustub neid täitma. Ühtlasi kinnitab rentnik, et kasutab
rendieset omal riisikol ning vastutab rendieseme kasutamisest tulenevate
tagajärgede, sh võimalike kahjude eest, mis on tekkinud temale endale või
kolmandatele isikutele seoses rendieseme kasutamisega.
3. Rentniku üldised kohustused
3.1 Rentnik kohustub Rendilepingu sõlmimiseks registreerima ennast Rippvoodi.ee
veebikeskkonnas;
3.2 Rendilepingu sõlmimiseks veebipoes www.Rippvoodi.ee kohustub Rentnik täitma
tellimusvormi vastavalt veebilehel Rendivarustuse leheküljel esitatud juhistele,
muuhulgas märkima Tellimuse kommentaaridesse oma isikukoodi ja rendiperioodi
soovitud pikkuse (Tellimistingimused)

3.3 Rentnik kohustub kasutama Rendieset selle kasutusotstarbe kohaselt sihipäraselt,
heaperemehelikult ja vastutustundlikult;
3.4 Rentnik kohustub järgima käesolevates tingimustes Rendieseme või selle liigi kohta
sätestatud kasutus- ja hoolsus- ja hooldusnõudeid;
3.5 Rentnik kohustub jälgima rendieseme seisundit kasutamise vältel ja vältima
rendiesemele kahju tekkimist. Rendieseme edasi laenutamine või kolmandale isikule
võõrandamine on keelatud.
3.6 Rentnik kohustub kontrollima Rendieseme enda valdusesse saamisel Rendieseme
komplekssust ja kasutamisvalmidust ning teavitama Rendileandjat Rendieseme
kasutamist takistavatest asjaoludest viivitamatult telefoni teel (Tel nr (+372) 57 57 06
36). Rendieseme puudust või selle kasutamist mittevõimaldavat asjaolu tuleb
Rentnikul kirjeldada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-post, sms,
messenger jms).
3.7 Rentnik kohustub teavitama Rendileandjat koheselt Rendieseme Rendiperioodi ajal
kahjustumisest või riknemisest või muudest selle kasutamist takistavatest
asjaoludest.
3.8 Rentnik kohustub hüvitama Rendileandjale Rendiesemele selle kasutamise käigus
tekkinud sellise kahju, mis ei tulene otseselt Rendieseme endas ebakvaliteetsusest
või tootjadefektist (näitlik loend: sisselõiked terariistadega, põletusaugud,
eemaldamatu Rendieset rikkuv aine jms). Samuti kohustub Rentnik hüvitama
Rendileandjale Rendiesemele kasutustingimustele mittevastava kasutamise tagajärjel
tekkinud kahju. Kui rendiese on muutunud rentniku tegevuse või tegevusetuse
tagajärjel kasutamiskõlbmatuks, on rentnik kohustatud rendileandjale hüvitama
rendieseme väärtuse. Rentnik vastutab Rendileandja ees ka rendieseme varguse või
kadumise eest rendiperioodil ning kohustub eelmärgitud juhtudel hüvitama
Rendieseme väärtuse.
4. Rendieseme saatmine ja tagastamine.
4.1.
Rendileandja kohustub Rendieseme Rentnikule üle andma või saatma
kokkulepitud viisil selliselt, et Rentnik saaks Rendieseme kasutamist alustada
Rendiperioodi alguses. Eelnimetatud kohustus ei kehti, kui Rippvoodi.ee
veebikeskkonnas Rendilepingu sõlmimise ja Rendiperioodi alguse vahele jääb vähem,
kui 3 tööpäeva.
4.2.
Kui Tellimusel märgitud Rendieset ei ole laos, kohustub Rendileandja
Rentnikku viivitamatult informeerima Rendieseme saatmise võimatusest. Sellisel
juhul lepivad pooled kokku edasise tegutsemise, vajadusel tagastab Rendileandja
Rentniku poolt tasutud Rendi ettemakse.
4.3.
Rendieseme üleandmisega viivitamisel on Rentnikul õigus nõuda Renditasu
tagastamist päevade eest, mil Rendieseme üleandmine oli Rendileandja süü tõttu
viivituses. Eeltoodu ei kehti käesolevate tingimuste punktis 4.1. teises lauses
märgitud olukorras.
4.4.
Rendieseme saamisel on Rentnik kohustatud mõistlikkuse piires kontrollima ja
veenduma Rendieseme komplekssuses ja seisukorras. Avastatud puudustest tuleb
Rendileandjat koheselt informeerida vastavalt käesolevate tingimuste punktile 3.6.
4.5.
Rendiese väljastatakse ja tagastatakse Tallinnas. Rendiese tuleb
Rendileandjale tagastada Rendiperioodi lõppemise päevale järgneval päeval enne kl
12.00. Selleks teavitab Rentnik Rendileandjat Rendieseme tagastamise kohast ja
ajast.

4.6.
Rendiese tuleb tagastada komplektsuses, milles Rendiese oli Rentnikule
üleandmisel. Rendiese peab tagastamisel vastama järgmistele tingimustele:
4.6.1. Rendiese peab olema puhastatud, st Rendiese ei tohi olla kaetud pori, savi, lindude
väljaheidete vms raskesti eemaldatavate ainetega;
4.6.2. Telgist Rendieseme pingutusnöörid peavad olema keeratud kokku ja suletud
vastavasse kummiaasa nööri telgile kinnitumise koha juures.
4.6.3. Telgist rendiese peab olema kokku pandud samal viisil, nagu see oli kokku pandud
pakkekotist välja võttes.
4.7.
Renditähtaja ületamisest on Rentnik kohustatud viivitamatult informeerima
Rendileandjat. Renditähtaja ületamisel kohustub Rentnik Rendileandjale viimase
nõudel tasuma leppetrahvi. Leppetrahvi suuruseks on rendieseme eest
Rendiperioodil makstav ühe päeva kokkulepitud tasu iga Rendieseme tagastamisega
viivitatud päeva eest.
4.8.
Renditähtaja ületamisel, kui Rendiese on broneeritud järgmisele kliendile ning
broneeringu ja Rendiaja ületamise ajad on kattuvad, on Rendileandjal õigus nõuda
Rentnikult leppetrahvi ületava kahju hüvitamist.
4.9.
Rendieseme tagastamisel Smartposti vms postiteenuse või kulleri vahendusel
tuleb Rendiese pakkida postiasutuse poolt ettenähtud viisil. Rendieseme tagastamise
kulud tasub Rentnik. Rentnik võib Rendileandjaga kokku leppida Rendieseme
tagastamise käest-kätte.
4.10.
Rendieseme tagastamise kulu kannab Rentnik.
4.11.
Tagastatud rendieseme saamisel kohustub Rendileandja juhul, kui Rendiese ei
ole tagastamisel vajalikkus komplekssuses või seisukorras (Rendiese on kahjustunud,
määrdunud või kuivatamata, nöörid korrastamata), informeerima sellest Rentniku
hiljemalt 24 h jooksul peale Rendieseme vastuvõtmist ning teatama Rentnikule oma
nõuetest.
4.12.
Rendieseme juhusliku kahjustumise või hävimise riisiko läheb Rentnikult üle
alates Rendieseme postiasutusele või kullerile üleandmisest või Rendieseme
üleandmisest Rendileandjale.
5. Üldised hoolsusnõuded
5.1.
Rentnik kohustub Rendieset kasutama selle sihtotstarbe kohaselt,
heaperemehelikult ja vastutustundega ilmutades Rendieseme kasutamisel
samasugust hoolt nagu endale kuuluva eseme puhul.
5.2.
Rentnik kohustub järgima Rendieseme kasutamise ja hooldamise tingimusi
Rendieseme kasutamise ajal.
5.3.
Kuni 10 aastaste lapse poolt Rendieseme kasutamisel peab olema tagatud
lapse järelevalve. Rendileandja ei vastuta Rendieseme kasutamisest lapsele või selle
kasutajale tekkinud kahju eest. Rendiesemele alaealise poolt tekitatud kahju eest
vastutab tema vanem (vanemad) või seaduslik hooldaja.
6. Hobikajaki kasutus- ja hoolsusnõuded:
6.1.
Käesolevat rendilepingut sõlmides kinnitab Rentnik, et mõistab kajaki
kasutamisega kaasnevaid ohtusid ja riskitegureid ning kasutab kajakki omal vastutusel ja
riisikol, vabastades Rendileandja vastutusest selliste riskide realiseerumisega kaasnevate
tagajärgede eest.
6.2.
Hobikajakk ei ole mõeldud kasutamiseks kärestikes, kiirevoolulistes jõgedes
ning avaveekogul (meri, suurjärved).

6.3.
Peale hobikajaki kasutamise lõpetamist tuleb kajakk tühjendada veest (selleks
on kajaki ahtriotsal vastav korgiga suletav ava) ning puhastada mudast, liivast jms ainest.
Veest tühjendamata ja/või puhastamata kajaki tagastamisel on Rendileandjal õigus
nõuda Rentnikult leppetrahvi 50 €.
6.4.
Kui Hobikajakid renditakse koos haagisega, kohustub rentnik kontrollima
haagise korrasolekut perioodil, mil haagis on Rentniku valduses ja teavitama
Rendileandjat mistahes puudustest, mis haagisel sel perioodil ilmnevad. Rentnik on
kohustatud jälgima haagise rehvide rõhku ja tulede toimimist, samuti haakeseadme
korrasolekut ja toimimist.

7. Taganemisõigus
7.1. Rendiostu korral ei ole Rentnikul 14 päevast taganemisõigust. Selle asemel
võib Rentnik Rendilepingu igal ajal lõpetada, teavitades Rendilepingu
lõpetamise soovist Rendileandjat ja tagastades Rendieseme samal viisil, kuidas
see toimetati Rentnikule kätte.
7.2. Rendieseme tagastamise kulu kannab Rentnik.
7.3. Kui Rendiese tagastatakse käesolevas punktis kirjeldatud põhjusel, arvestab
Rendileandja renti kokkulepitud rendiperioodi algusest kuni Rendieseme
Rentniku poolt Rendileandjale üleandmiseni, Rendieseme postitamiseni või
kullerile üleandmiseni.
7.4. Enammakstud Rendisumma tagastatakse Rentnikule 14 päeva jooksul.

