
1. Lepinguga rendileandja annab ning rentnik võtab rendile vedelgaasiballoonid (edaspidi balloonid). Rendile 
antavate balloonide nimekiri, maksumus, rendiperiood ja rendihind on määratud allpool. Kõik hinnad sisaldavad 

käibemaksu. Balloonid peavad vastama kehtivatele tehnilistele nõuetele. Balloonid võivad olla kasutatud.

 

2. Rentnik võtab rendile balloonid minimaalse rendi perioodiga 30 kalendripäeva. Rendi tasu (edaspidi tasu) 

määratakse vastavalt kehtivale hinnakirjale, mis on toodud allpool. Pooled lepivad kokku, et tasumine renditud 
balloonide eest toimub ettemaksuna kogu lepingu ning rendi kehtivuse perioodil. Enne balloonide rendile võtmist 

tasub rentnik ka tagatisraha. Rentnik on kohustatud tagastama balloonid rendileandjale 30 kalendripäeva jooksul 

alates rendi perioodi lõppemisest. Tagastamise perioodil (st ajal, mil rendi periood on lõppenud, aga balloonid ei ole 
rendileandjale üle antud), on rentnik kohustatud tasuma tasu, vastavalt lepingu rendi tasule määratud 

kalendripäevades. Tagatisraha tagastatakse peale balloonide ülendmist rendileandjale. Rendileandjal on õigus 

tasaarveldada käesolevas punktis nimetatud ning rentniku poolt tasumisele kuuluvad summad tagatisrahaga. Kui 
tagastamise perioodi jooksul balloone ei tagastada, muutuvad balloonid rentniku omandiks ja tagatisraha ei 

tagastada.

 

3. Rentnik peab kasutama balloone vastavalt rendileandja poolt ning seadusega kehtestatud nõuetele. Õigusaktidega 

reguleerimata küsimustes juhindub rentnik balloonide kasutamisel rendileandja juhistest. Rentnikul ei ole õigust 
balloone remontida, parandada või ümber ehitada. Rentnik peab viivitamatult teatama rendileandjale balloonide 

rikkest. Rendileandjal on õigus oma äranägemisel kontrollida balloonide kasutamist rentniku poolt ja rentnik peab 

võimaldama rendileandjal kontrolli teostada. Lepingu lõppemisel peab rentnik tagastama balloonid 
kasutamiskõlblikus seisundis, arvestades normaalset kulumist. Rentnik on kohustatud tagastama välispidiselt 

deformeerumata, metallikahjustusteta (teravate sisselõigeteta), visuaalselt korras ventiiliga ballooni(d).

 

4. Juhul, kui kolmas isik rentniku juures asuvale rendileandja varale (balloonidele) kahju tekitab, on rentnik 

kohustatud viivitamatult tarvitusele võtma abinõud rendileandja õiguste ja vara kaitseks. Rentnik kohustub kahjust 
viivitamatult rendileandjat informeerima, koguma vajalikke tõendeid ning need rendileandjale üle andma. Rentnik 

vastutab rendileandja ees tema juures asuva rendileandja vara kaotsimineku, puudujäägi või rikkumise eest, kui ta ei 

tõenda, et kaotsiminek, puudujääk või rikkumine toimusid mitte tema süü läbi. Balloonide üleandmine rendileandja 
poolt rentnikule ning balloonide tagastamine rentnikult rendileandjale toimub balloonide arve-saatelehe alusel. 

Lepingu kehtivuse ajal on rentnik ka iseseisvalt kohustatud pidama tema kasutuses olevate balloonide arvestust, et 

vajadusel oleks rendileandjal võimalus viia läbi inventuur. Inventuuri läbi viimine toimub olenevalt tarne mahust kord 
kuus, kvartalis või aastas.

 

5. Rendileandja poolt rentnikule käesoleva lepingu alusel üleantud vara ei ole rentniku omandis, ei kuulu rentniku 

pankrotivarasse ja sellele ei saa määrata sissenõuet täitemenetluses rentniku vastu. Kui käesoleva lepingu täitmiseks 

rentnikule üleantud varale on määratud sissenõue, vara on üles kirjutatud või arestitud hagi tagamiseks, peab 
rentnik esitama koheselt asjakohasele ametnikule vastuväite ja koheselt informeerima vara arestimisest 

rendileandjat.

 

6. Rahalise kohustusega täitmisega viivitamise korral tasub rentnik rendileandjale viivitusintressi 0,05% maksmata 

summast iga kalendripäeva eest kuni rahalise kohustuse nõuetekohase täitmiseni. Kui rentniku poolt rendileandjale 
tasutud summast ei piisa kõigi rentniku kohustuste täitmiseks, loetakse täidetuks (kustutatakse) tasutud summa 

arvel esimeses järjekorras viivise tasumise kohustus. Viivise kohustuse kustutamisel kasutatakse alles jäänud summa 

põhivõla kustutamiseks. Kui rentniku poolt rendileandjale tagastatav balloon on deformeerunud või 
metallikahjustustega (rikutud), siis antud balloone tagasi ei võeta. Rikutud balloonid muutuvad rentniku omandiks 

ning selle alusel tagatisraha ei tagastada. Kui rentniku poolt rendileandjale tagastatav balloon on rentniku süül 

ventiilirikkega, tuleb tasuda täiendavalt ventiili remondi eest (vastavalt rendileandja poolt kehtestatud hinnakirjale). 
Kui rentniku poolt rendileandjale tagastatav balloon on värvikahjustusega, tuleb tasuda täiendavalt ballooni remondi 

eest (vastavalt rendileandja poolt kehtestatud hinnakirjale).

 

7. Käesolev leping on sõlmitud välistava tingimusega (VÕS 31 lg 1). Rentnikul ei ole õigust loovutada lepingust 

tulenevaid õigusi või üle anda kohustusi kolmandale isikule ilma rendileandja nõusolekuta. Pooled on kohustatud 
teatama asukoha ja kontaktandmete muutumisest. Lepingut muudetakse kirjalikult. Kirjalikuks vormiks ei loeta 

faksiteateid ja tavalist elektronposti.


