RENDILEPING
Käesolev foto- ja videotehnika (edaspidi “Vara”) rentimise leping (edaspidi “Leping”) on
sõlmitud ning jõustub Overall Eesti AS (edaspidi “Overall”) ja
______________________________________ (edaspidi “Klient”) vahel peale lepingu
allkirjastamist. Overall ja Klient on sõlminud lepingu alljärgnevas:
Overall annab ja Klient võtab rendile Vara tasudes Overallile rendihinna ja kindlusmakse
vastavalt esitatud arvele. Vara on ja jääb Overalli omandiks sõltumata Kliendi huvidest,
tahteavaldusest, kahjunõuetest ja muudest soovidest ning asjaoludest.
Renditehing
•
Renditehing on Kliendi poolt tellitud Vara rendile andmine kokkulepitud
rendihinnaga ja rendiperioodiks. Renditehingu eest esitab Overall Kliendile arve. Iga
järgnevat või täiendavat renditellimust on Overallil õigus käsitleda kui uut
renditehingut.
Vara ehk rendiese
•
Varaks võivad olla kaamerakomplektid, objektiivid, kaamerate tugisüsteemid,
statiivid, valgustid, audioseadmed, akud, mälukaardid ja muud rendikaamerate
tööks ja transpordiks vajaminevad lisatarvikud.
•
Vara edasirentimine, laenamine ja kasutada andmine Kliendi poolt kolmandatele
isikutele, mis tahes asjaoludel ja tingimustel on keelatud ja loetakse rendilepingu
tingimuste rikkumiseks ning Overallil on õigus nõuda Kliendilt kümnekordne
renditasu.
•
Kliendil on keelatud Vara ise hooldada, parandada, kahjustusi eemaldada või viia
Vara hooldusesse või parandusse kolmandate isikute juurde. Vara parandab ja
hooldab ainult Overall.
Vara turuväärtus
•
Vara turuväärtus on selle maksumus Overalli kehtivas hinnakirjas ning on oluline
juhtudel, kus Varale tekitatud kahju ei ole kindlustusjuhtum ning Overallil on õigus
nõuda ja Kliendil lasub kohustus Vara väärtuse kompenseerimiseks tekitatud kahju
ulatuses, kuid mitte enam kui Vara turuväärtuse ulatuses.
Vara rendihind
•
Rendihind sõltub kokkulepitud rendiperioodist on fikseeritud arvel ja tasutakse
Vara vastuvõtmisel. Kokkulepitud rendiperioodile täiendava rendiaja eest tasumisel
võetakse aluseks arvel toodud rendipäeva või -nädala maksumus. Rendihind ei
sisalda Vara transporti, kindlustusmakset, tagatisraha, Kliendi hooletust kasutusest
tingitud tehniliste kahjude korvamist ega kasutajate koolitust.
•
Kui rendiperioodiks on üksikud päevad, mis langevad laupäevale või pühapäevale,
siis arvestatakse alati kahe rendipäeva hind.
•
Kui rendiperiood langeb riiklikule pühale, mis kestab enam kui kaks järjestikust
päeva, siis arvestatakse rendihind minimaalselt kahe päeva eest ja ülejäänud
päevade eest vastavalt Kliendi ja Overalli vahelisele kokkuleppele.
•
Fikseerimata lõpptähtajaga rendiperioodiks antava Vara rendihind arvestatakse
tegelike päevade rendi eest, võttes aluseks ühe rendipäeva või -nädala hinna.
Tagatisraha
•
Overallil on õigus nõuda Vara üleandmisel Kliendilt tagatisraha. Tagatisraha vähim
määr ühe renditehingu kohta on 500€ (viissada eurot) ja suurim õigustatud
sissenõutav tagatisraha on renditehingus märgitud Vara turuväärtus. Vara
üleandmisel tasutud tagatisraha deponeerib Overall kuni rendiperioodi lõppemise
ja Vara tagastamiseni.
•
Overallil on õigus tagatisrahast teha mahaarvamised juhul kui Klient ületab
kokkulepitud rendiperioodi, kus iga ületatud päeva eest arvestatakse täispäeva hind
(k.a. nädalavahetused ja riiklikud pühad).
•
Vara hävinemisel või olulise kahju korral ning kui tegemist pole kindlustusjuhtumiga,
siis on Overallil õigus tagatisrahast kinni pidada summa, mis on Varale tekitatud
kahju ulatuses. Overall omab õigust nõuda Kliendilt kompensatsiooni Vara
turuväärtuse täieliku hüvitamiseni.
Tasumine
•
Klient tasub rendihinna ja kindlustusmakse (tagatisraha vastavalt kokkuleppele, mis
deponeeritakse) Vara vastuvõtmisel vastavalt Overalli poolt esitatud arvele.
Rendihind kehtib minimaalselt täispäevale, sõltumata Vara tagastamise kellaajast.
•
Kui Klient ületab lepingu lisas (arvel) toodud maksetähtaega, siis on Overallil õigus
nõuda viivist iga hilinenud päeva eest kuni 15% arvel toodud Vara rendihinnast.
•
Fikseerimata lõpptähtajaga rendiperioodi eest tasub Klient rendihinna vastavalt
Overalli poolt esitatud arve(te)le hiljemalt Vara tagastamisel ning renditehingu
kindlustusmakse arvestatakse vähemalt kümne (10) päevase rendiperioodi eest.
Vara üleandmine ja vastuvõtmine
•
Kliendil on õigus tulla Varale järele rendiperioodile eelneval tööpäeval (E-R va.
riiklikud pühad) ajavahemikus 14.00-17.00.
•
Vara tagastamine toimub rendiperioodile järgneval tööpäeval (E-R va. riiklikud
pühad) ajavahemikus 09.00-11.00. Vara tagastamisega hilinemisel või hilinemisest
õigeaegselt teavitamata jätmisel, on Overallil õigus nõuda iga hilinenud päeva eest
ühe kuni kolmekordset päevarendi hinda.
•
Vara üleandmisel Kliendile on Kliendi kohustus teostada Vara ülevaatus,
veendumaks et Vara on töökorras ja komplektsus vastab soovitule. Kõik
pretensioonid Vara töökorras oleku ja komplektsuse kohta peavad olema tehtud

Kliendi poolt Vara vastuvõtmisel, et tagada soovitud Vara komplektsus ja töökord
rendiperioodi alguseks. Kõik rendiperioodil Vara töös tekkivad tõrked ja/või
puudulik komplektsus ning sellest tekkiv otsene ja/või kaudne kahju Kliendile, ei
kuulu Overalli poolt kompenseerimisele. Klient toimetab vealise ja/või puuduliku
komplektsusega Vara Overallile, mis võimalusel asendatakse või komplektsus
täiendatakse.
Vara tagastamine
•
Klient tagastab Overallile Vara, mis on töökorras ja komplektuses, millisena see anti
rendiperioodi alguses Kliendile, välja arvatud normaalse kasutamise juures tekkiv
kulumine.
•
Varale tekitatud kahju ülevaatus ja kahju ulatuse kindlakstegemine toimub kuni
kahe tööpäeva jooksul Kliendi poolt Vara tagastamisest Overallile. Varale tekitatud
kahju suuruse ja selle kõrvaldamise maksumuse määrab Overall vastavalt kehtivale
hinnakirjale. Rendiperioodil Varale tekitatud tehnilise kahju kõrvaldamise eest
vastutab Overall ja selle töö teostamiseks tekkinud kulu kompenseerib Klient
(kindlustusjuhtumi korral omavastutuse piires).
•
Renditehingu lõpetamisel ja Vara tagastamisel ennetähtaegselt, jääb Kliendile
kohustus tasuda algselt kokkulepitud renditehingu rendihind. Kliendipoolsel
renditehingu ennetähtaegsel lõpetamisel võib Overall osaliselt kompenseerida
rendihinna Vara kasutamata päevade maksumuse ulatuses.
Vara kasutamine
•
Klient on kohustatud hoidma vara heaperemehelikult ning järgima seadme
kasutamisel Vara kasutusjuhiseid. Klient on kohustatud ebapiisavate oskuste ja/või
teadmiste ilmnemisel katkestama koheselt seadme kasutamise kuni juhiste
saamiseni Overallilt. Klient on kohustatud hindama adekvaatselt endapoolseid Vara
heaperemeheliku kasutamise ja Vara turvalise säilimise asjaolusid ja tingimusi ning
tagastama Vara juhul, kui Klient ei ole võimeline neid tingimusi tagama või täitma.
•
Vara välja viimine Eesti Vabariigi piiridest võib toimuda ainult Overalliga kirjalikul ja
taasesitamist võimaldaval kokkuleppel.
•
Klient on kohustatud teatama hiljemalt ühe tööpäeva jooksul Overallile Vara
kahjustustest või kadumisest. Klient peab tagastama kahjustatud Vara Overalli poolt
antud asukohta.
Vara kindlustus
•
Kliendil on renditehingu raames võimalus loobuda kohustuslikust kindlustusest ja
sellega kaasnevast kindlustusmakse tasumisest juhul, kui Klient tasub tagatisraha
rendiarvel märgitud Vara turuväärtuses.
•
Kindlustuse omavastutusmäär sõltub Renditehingus oleva Vara komplekti
turuväärtusest vastavalt:
- Vara väärtuses kuni 5000€ (viis tuhat) on omavastutus 300€ (kolmsada) ja
- Vara väärtuses enam kui 5000€ (viis tuhat) on omavastutus 1000€ (tuhat).
•
Vara kadumisel, vargusel, röövimisel, vandalismi tulemusena kahjustumisel tuleb
registreerida antud juhtum politseis ja viivitamatult teavitada sellest ka Overalli.
Kõik Kliendi poolt Overallile esitatavad kindlustusega seotud teated, peavad olema
kirjalikus vormis ning edastatud Overalli allkirja vastu.
•
Kindlustusjuhtum ei ole: kahju mis tekib kindlustatud Vara kasutamisel või
vedamisel õhu- või veesõidukitel; kindlustatud Vara varastamine ja/või murdvargus
kindlustatud Vara vedanud sõidukist; kui Varale on põhjustatud kahju, olles
alkoholi-, narkootilise või psühhotroopse aine või jääknähtude mõju all; kahju mis
on põhjustanud tahtlikult; kahju mis on tekkinud otseselt või kaudselt seotud
Kliendi poolt toime pandud õigusrikkumisega; kahju, mis on tekkinud raske
hooletuse tõttu; kahju ka juhul, kui Klient eksib käesolevas lepingus toodud Vara
kasutamise nõuete ja tingimuste vastu.
Lõppsätted
•
Overall võib lõpetada rendilepingu enne rendiperioodi lõppu, kui Klient kasutab
Vara ebaperemehelikult ja/või muid käesoleva lepingu tingimusi eirates või
ilmnevad muud asjaolud, mis annavad Overallile õigustatud põhjuse rendileping
lõpetada. Overall võib igal ajahetkel muuta rendilepingu sõlmimise aluseks olevaid
tingimusi, teavitades neist Klienti ja andes võimaluse enne muudatuse jõustumist
Vara tagastada.
•
Kirjalikku taasesitamist võimaldava loa all on käesolevas lepingus peetud silmas
kirjalikku luba, kas tavakirja, e-kirja või SMS teavitusena, mis on vajadusel kirjalikult
taasesitatav.
•
Kui Vara kasutatakse filmi, telesaate või video tootmisel, siis on Overallil õigus
nõuda äramärkimist filmi-, telesaate või video lõputiitrites järgmiselt:
Kaameratehnika rentis Overall Proshop / Camera gear by Overall Proshop.
Vajaduse tekkides varustab Overall Klienti ka sobiva logotüübiga.
•
Overall ei vastuta rendiperioodil: Varale tekitatud otsese ja kaudse kahju tekitamise
eest; Kliendile saamata jäänud tulu või tekkinud majandusliku kahju eest mis on
tingitud Vara tehnilisest seisundist või Kliendi kasutusoskustest; Vara sobivuse eest
Kliendi poolt määratud ülesande täitmiseks.
•
Lepinguga seotud vaidluste lahendamisel juhindutakse Eesti Vabariigi
seadusandluses sätestatud korras.
•
Lepingu lahutamatuks lisaks on Vara üleandmist ja vastuvõtmist tõendav dokument,
kus on kirjas Vara komplektsus, turuväärtus, rendihind, tagatisraha, rendiperiood ja
poolte vastutavate isikute nimed ja kontaktandmed (mobiiltelefon ja e-post).
•
Käesoleva lepingu allkirjastamisega Klient kinnitab, et on tutvunud ja nõustub
renditingimustega.
•
Lepingule kirjutavad alla Overalli ja Kliendi volitatud esindajad:

Overall (nimi/allkiri): ___________ ___________________________________

Klient (nimi/allkiri): ____________ ___________________________________

Tel +372____________________ / e-post ________________ @overall.ee

Tel +372 _______________________ / e-post ________________________

