
       
 

 

       
  

   
   
   
   

BAUHAUS Eesti UÜ   

 

BAUHAUS EESTI UÜ       

Rendileping 
 

Rendileandja       Rendilevõtja 
     

BAUHAUS Eesti UÜ      Nimi:__________________________________ 

Tähesaju 8  

13917, Tallinn       Isikukood:_______________________________ 

Tel +372 6029 200 

        Telefon:________________________________  

 

Rendihaagise nr.:___________________________   Dokumendi nr.: __________________________ 

 

Väljaandmise kuupäev:___________________ Kell:_____________  Sõiduki nr.:_____________________________ 

 

               

 

 

Kasutamise instruktaaž                      Klient ei soovinud                                  Kasutus- ja ohutusjuhendid  

läbiviidud                   juhendamist                    kliendile üle antud   

 

 

Haagis on komplektne                        Haagise tuled on korras                                  Haagis ei ole komplektne       

 

 

Selgitus või põhjendus (vajadusel):_______________________ 

 

 

Olen tutvunud rendi-/laenutustingimuste (pöördel) sh. üldtingimustega ning seadmete kasutus-  ja 

ohutusjuhenditega ja nõustun neid järgima.  
 

Art.nr.: 39759980   Tagatissumma: 65 €                                Renditasu tunnis: 5 €   

 

 

Rendileandja nimi (trükitähtedega) ja allkiri: Kuupäev:       Rendilevõtja nimi (trükitähtedega) ja allkiri: 

 

 

__________________________________            __________________    ________________________________________ 

 

                 

............................................................................................................................. ......................................................................................................  

 

 

Tagastamine:                                                                                       

Haagis tagastada ja üleanda ainult BAUHAUS-i          Olen tagatisraha (art.39759970) tagasi saanud: 

töötajale                                                                                 

 

Tagastamise kuupäev: :_______________Kell: ______________            Kliendi nimi:_____________________________ 

 

 

Vastuvõtja nimi ja allkiri:   ___    ____             Allkiri:_________________________________ 

 

 

Renditasu kokku:____________EUR     

 

 

Haagis on komplektne                      Haagise tuled on korras                                  Haagis ei ole komplektne       

 

 

Selgitus või põhjendus (vajadusel):_______________________ 



       
 

 

       
  

   
   
   
   

BAUHAUS Eesti UÜ   

 

 

 

Renditingimused: 

Rendihaagis antakse välja ainult BAUHAUSist ostetud suuregabariidiliste ja/või raskekaaluliste (kuni 

415kg.) kaupade transportimiseks ning on mõeldud vaid hoolikaks ja sihipäraseks kasutamiseks. 

BAUHAUS rendib haagiseid tasuta kuni 3 tundi.  

Üle 3 tunni rentimise eest tasub klient vastavalt BAUHAUSi poolt kehtestatud  hinnakirjale.  

Seadme edasirentimine ei ole lubatud. Renditud seadet tuleb hoida nii, et kolmas osapool ei saaks seda 

omastada, kahjustada ega kohatult kasutada. Kui seade satub kolmandate osapoolte kätte või kui seda 

kahjustatakse, tuleb sellest viivitamatult teavitada rendileandjat.  

Haagisele võib laadida kaupa ainult valmistajatehase poolt lubatud ja tehnilises passis ettenähtud 

kandevõime piires. Rendile antud seadmele põhjustatud kahjustuste eest vastutab rendilevõtja, vastavalt 

BAUHAUSi poolt kehtestatud hinnakirjale.   

Rendilevõtja vastutab kõigi rentimise käigus tekkivate kulude eest kuni korralise tagastamispäevani. Kui 

seadet ei tagastata kokkulepitud tagastusajaks, nõutakse tähtaja ületanud päevade eest sisse tavaline 

rendisumma vastavalt BAUHAUSi poolt kehtestatud hinnakirjale, koos 20% lisatasuga. Rendilevõtja tasub 

tagatissumma renditava seadme vastuvõtmisel. Renditasu makstakse seadet tagastades, kui tagatissumma 

rendilevõtjale tagastatakse. 

Kui renditud seade tagastatakse puhastamata, nõutakse selle eest sisse BAUHAUSi poolt määratav 

puhastustasu, mis on seadme poole päeva renditasu.  

BAUHAUS jätab endale õiguse haagist mitte välja rentida kui on näha, et klient ei kasuta haagist 

sihtotstarbeliselt või ei suhtu sellesse heaperemehelikult. 

Rendilevõtja kinnitab oma allkirjaga, et soostub ülalkirjeldatud renditingimustega ja on renditava objekti 

tervelt ja funktsioneerivana vastu võtnud.  

Lisaks kinnitab rendilevõtja, et on teadlik seadme  kasutamise ohutusnõuetest, et on vastu võtnud seadme 

kasutusjuhendid ning teda on seadme kasutamise osas instrueeritud. 
 

Kasutusjuhend: 

1. Kontrolli, et renditav haagis on rentimise hetkel terve ja korras. 

2. Kinnita järelhaagise turvatross kindlalt sõiduki veokonksu ümber. 

3. Kinnita haagise veotiisel veokonksule ja kontrolli tiislist tõstes, et haagis on veokonksule kinnitunud 

korralikult. 

4. Ühenda järelhaagise ühenduskaabel sõiduki pistikupesaga. 

5. Kontrolli, et tuled töötavad. 

6. Kontrolli, et rattad ei loksuks ja rehvides oleks piisavalt rõhku.  

7. Veendu, et koorem oleks kinnitatud turvaliselt ja ei liiguks. Üle tagaosa ulatuva kauba puhul kasuta 

punast märgistuslippu.  

8. Esi-ja tagaluuk peavad olema suletud või eemaldatud. 

9. Tagastades järelhaagist, too see sinna, kust selle said ja ÄRA ÜHENDA SÕIDUKI  KÜLJEST 

LAHTI enne kui BAUHAUSi teenindaja on haagise seisukorra üle vaadanud. Võta kaasa ka 

rendileping koos kviitungiga. 

 

Andke teada teenindajale, kui märkate, et midagi on valesti. 

Küsi teenindajalt nõu kui vajad lisainfot või abi. 

Tagastades mittekorras haagise, ei tagastata Teile tagatisraha. 
 


