
PAADI RENDILEPING nr.    "____"________________ 2022 

 

RENDILEANDJA: Merikoivula OY; Registrikood 2016172-5, aadress Koivulantie 198, 

Lokalahti, Uusikaupunki 23450 

ja  

RENDILEVÕTJA: Nimi: ____________________________________,  

Majutus Villas/ Mökki nr. ___________________; 

Isikukood:_________________________________; 

Kontakttelefon:____________________________; 

sõlmisid alljärgneva Lepingu 

 

1. Rendile antav vara 

 

Rendileandja annab rendile ja Rendilevõtja võtab ajutisse kasutusse mootorpaadi:  

  Tuna 422cc (aluminium, mootor 20 hp Mercury, Garmin GPS, aerud, valmistamisaasta     

      2020) number_________ . 

  Kasse (plastik,mootor 4 hp  Mercury, aerud, valmistamisaasta 2020) number_______  

  Sõudepaat(plastik, aerud) number _________. 

 

2. Tingimused ja rendiperiood 

 

Rendiperioodi algus kell  ___:___   "____"_______________ 2022,  

Rendiperioodi lõpp kell   ___:___   "____" _______________ 2022,  

Paat tagastatud kell          ___:___   "____" _______________ 2022,  

Rendiperiood algab Rendilepingus kokkulepitud ajal ja lõpeb Paadi tagastamisel vastavalt 

rendilepingule. Rendiperiood sisaldab paadi üleandmiseks ja vastuvõtmiseks ning 

juhendamiseks kulunud aega. 

 

3. Rendilevõtja kohustused 

3.1. Kontrollima paadi vastuvõtmisel kas paadil esineb tehnilisi või mehaanilisi rikkeid. Juhul,    

       kui need esinevad, tuleb need fikseerida; 

3.2. Kasutama oma päästevahendeid (päästevesti) või omaniku poolt paadiga kaasa antud    

       vahendeid; 

3.3. Kasutama paati ainult isiklikeks sõitudeks (mitte andma seda edasi kolmandatele     

       isikutele); 

3.4. Maksma paadi rikete ja purunemisega seotud kulud, kui need juhtusid tema süül; 

3.5. Kasutama paati vastavalt tehnilisele kasutusjuhendile; 

3.6. Mitte tarvitama paadiroolis alkohoolseid jooke ega narkootilisi aineid;  

3.7. Tagastama paadi õigeaegselt rendi lõpptähtaja saabumisel; 

3.8. Vastutama võimalike kahjude eest, mis tekivad talle endale, kolmandatele isikutele ja     

       paadile avarii, kokkupõrke või veega täitumise tagajärjel. 

3.9. Maksma sularahas tagatisraha paadi kohta 200 eurot (Tuna 422cc) ja/või                                            

      100 eurot (Kasse). Tagatisraha tagastatakse täies ulatuses paadi tagastamisel kui paadil ei    

      ilmne tehnilisi ega mehaanilisi rikkeid. 

 



4. Rendileandja kohustused 

4.1. Anda rendilevõtjale üle tehniliselt ja mehaaniliselt korras paadi. Juhul, kui paadil    

        esinevad tehnilised või mehaanilised rikked, tuleb need fikseerida 

4.2. Anda ühe paadi kohta 10 liitrit (Tuna 422cc) ja/või 5 liitrit (Kasse) bensiini päevas; 

4.3. Teostama tehnilise juhendamise paadi kasutamise ja juhtimise ning ohutuse kohta; 

4.4. Andma kaasa päästevarustuse (päästevestid); 

4.5. Käesolevale lepingule allakirjutamise järel andma paadi rendilevõtja kasutusse käesolevas     

        lepingus määratud tähtajani. 

 

5. Muud tingimused ja osapoolte vastutus 

5.1. Käesoleva lepingu punktide 3.3., 3.6., 3.7. rikkumise korral on omanikul õigus käesolev   

        leping viivitamatult peatada või täielikult lõpetada; 

5.2. Punktis 3.4. kirjeldatud asjaolude esinemisel arvestatakse varuosade, remondi ja   

        transportimise hind vastavalt Uusikaupunkis ja/või mõnes muus lähimas asukohas  

        tegutsevate ujuvvahendite ametlike edasimüüjate hinnangutele;  

5.3. Lepingu kehtivusajal rendile antud varaga endale või kolmandatele isikutele tekitatud   

        kahju või traumade eest vastutab täies ulatuses RENDILEVÕTJA; 

5.4. Paati ei lubata juhtima alkoholijoobes (vajadusel kontrollitakse alkomeetriga),   

        narkootikume tarvitanud või alaealisi isikuid; 

5.5. Käesolev leping jõustub allakirjutamise hetkel. Leping on koostatud kahes eksemplaris,   

        üks kummalegi osapoolele. 

 

6. Varuosade asendamise hinnakiri  

  

Kasse, 4 Hp sõukruvi         76€  

Tuna, 20 Hp sõukruvi        150€  

Uime keevitamine          350€  

Mootori kaas/kopsik 20Hp        203€  

Mootori veojalg komplektne 20Hp     1550€  

Mercury F4 terve mootor        765€  

Mootori veojalg komplektne 4Hp      219€  

Mootori kaas/kopsik 4Hp      

  

  155€  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Paadi vastuvõtu-üleandmise akt 

Vastuvõtmine 

Paadil on järgmised kahjustused: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

_______________________________ ___________________________________ 

RENDILEANDJA nimi, allkiri    RENDILEVÕTJA nimi, allkiri 

 

Tagastamine 

Paadil on järgmised kahjustused: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

_______________________________ ___________________________________ 

RENDILEANDJA nimi, allkiri    RENDILEVÕTJA nimi, allkiri 

 

Tagatisraha saadud:___________________________________________________________ 
                                              (summa, kuupäev, allkirjad) 

 

Tagatisraha tagastatud:________________________________________________________ 
                                              (summa, kuupäev, allkijad) 

 


