DRIVEST KASUTAJATINGIMUSED
1.

DEFINITSIOONID

Drivest – Drivest OÜ (registrikood 14631460).
Platvorm – aadressil www.drivest.eu või muul Drivesti hallataval aadressil kättesaadav või
alla laetav renditeenuse vahendamise veebilahendus või rakendus.
1.3. Kasutaja – Platvormi kasutajaks registreerunud füüsiline isik.
1.4. Teenusleping – Drivesti ja Kasutaja ning kui Rentnik ja/või Rendileandja on Kasutaja
esindatav juriidiline isik, siis ka Rentniku ja/või Rendileandja vahel Platvormi kasutamiseks
sõlmitud leping.
1.5. Rentnik – Platvormil sõiduauto rentnikuks registreerunud Kasutaja või Kasutaja esindatav
juriidiline isik.
1.6. Rendileandja – Platvormil sõiduauto rendileandjaks registreerunud Kasutaja või Kasutaja
esindatav juriidiline isik.
1.7. Sõiduk – Rendileandja poolt Platvormi kaudu rendile antav sõiduauto.
1.8. Rendileping – Rentniku ja Rendileandja vahel Sõiduki rendile võtmiseks ja andmiseks
sõlmitud leping.
1.9. Rendiaeg – Rendileandja määratud periood või ajavahemikud, mille jooksul Rendileandja
võimaldab Rentnikel Sõidukit rendile võtta.
1.10. Rendisessioon – periood alates Sõiduki Rendilepingu järgsest rendile võtmise ja andmise
ajast kuni Sõiduki Rendilepingu järgse tagastamise ajani.
1.11. Kasutajatingimused – käesolevad tingimused.
1.1.
1.2.

2.

TEENUSLEPINGU SÕLMIMINE, TÄITMINE JA LÕPETAMINE

2.1. Teenuslepingu sõlmimine
2.1.1. Platvormi kasutajaks registreerumisega nõustub Kasutaja ning kui Rentnik ja/või Rendileandja on Kasutaja esindatav juriidiline isik, siis ka Rentnik ja/või Rendileandja Kasutajatingimustega ning loetakse Drivesti, Kasutaja ja Kasutaja esindatava juriidilise isiku vahel
sõlmituks Kasutajatingimustel põhinev Teenusleping.
2.1.2. Platvormi kasutajaks registreerumisega:
a. kohustuvad Kasutaja ja Kasutaja esindatav juriidiline isik edastama Drivestile Platvormi
kasutamiseks ning Teenuslepingu sõlmimiseks ja täitmiseks nõutavaid andmeid ja
dokumente;
b. kinnitavad Kasutaja ja Kasutaja esindatav juriidiline isik Drivestile edastatud andmete ja
dokumentide ajakohasust, terviklikkust ja õigsust;
c. annab Kasutaja Drivestile nõusoleku koguda, süstematiseerida, säilitada ja muul viisil
töödelda Kasutaja poolt Teenuslepingu sõlmimisel ja täitmisel edastatud või avalikest
allikatest kättesaadavaid isikuandmeid, mis on vajalikud Teenuslepingu sõlmimiseks ja
täitmiseks (sh Kasutajatingimuste punktides 2.1.2.a, 2.1.4.a, 2.2.1.a-c, 2.3.1.a-b
nimetatud andmete, dokumentide ja kinnituste õigsuse kontrollimiseks);
d. annavad Kasutaja ja Kasutaja esindatav juriidiline isik Drivestile nõusoleku koguda,
süstematiseerida, säilitada ja muul viisil töödelda Sõidukile paigaldatud kontrolleri
kaudu kättesaadavaid andmeid (sh Sõiduki asukohta, Sõidukiga läbitud vahemaad ja
Sõiduki kasutamise aega), mis on vajalikud Teenuslepingu sõlmimiseks ja täitmiseks
ning Rendilepingu täitmise kontrollimiseks ja tagamiseks (sh Kasutajatingimuste
punktides 2.3.3, 2.3.6, 2.4.3, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1, 3.3.2, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.6 nimetatud
kohustuste täitmise kontrollimiseks ja tagamiseks);
e. annavad Kasutaja ja Kasutaja esindatav juriidiline isik Drivestile nõusoleku edastada
Kasutajale ja Kasutajale esindatavale juriidilisele isikule teavet ja küsida Kasutajalt ja
Kasutaja esindatavalt juriidiliselt isikult informatsiooni Teenuslepingu, Rendilepingu ja
Kasutajatingimuste täitmise kohta, Platvormiga seotud uuenduste ja muudatuste kohta
ning Drivesti pakutavate teenuste kohta;
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2.1.3.
2.1.4.

2.1.5.

2.2.
2.2.1.

2.2.2.

f. annavad Kasutaja ja Kasutaja esindatav juriidiline isik Drivestile nõusoleku edastada
Drivestis töötavatele või Drivestile teenuseid osutavatele isikutele (sh Maksekeskus
AS-ile või muule makseteenuse vahendajale) Kasutaja ja Kasutaja esindatava juriidilise
isiku poolt Drivestile avaldatud andmeid, mis on vajalikud Teenuslepingu ja Rendilepingu
täitmiseks (sh Kasutajatingimuste punktides 2.3.3-2.3.5, 2.3.7, 3.1.2, 3.3.2, 3.4.2-3.4.4,
3.4.7, 3.5.2 nimetatud kohustuste täitmiseks);
g. kohustub Kasutaja hoidma Platvormi kasutamist võimaldavad ning Kasutajaga või
Kasutaja esindatava juriidilise isikuga seotud andmed konfidentsiaalsena ning andmete
kolmandatele isikutele avaldumise ohu korral vahetama need uute vastu;
h. kohustub Kasutaja vastutama kõigi Kasutajaga ja Kasutaja esindatava juriidilise isikuga
seotud andmeid kasutades Platvormil tehtud toimingute eest.
Platvormi kasutajaks registreerumisel valib Kasutaja, kas Kasutaja või Kasutaja esindatav
juriidiline isik hakkab kasutama Platvormi Rentnikuna ja / või Rendileandjana.
Kui Rentnik või Rendileandja on Kasutaja esindatav juriidiline isik, siis Platvormi kasutajaks
registreerumisega:
a. esitab Kasutaja juriidilise isiku esindamise õigust tõendava volikirja, v.a kui Kasutaja
õigus juriidilist isikut esindada tuleneb seadusest;
b. kinnitab Kasutaja juriidilise isiku esindamise õiguse kehtivust ja esindamise õiguse
tõendamiseks esitatud volikirja õigsust;
c. kinnitab Kasutaja, et on teadlik juriidilise isiku esindamise õiguse puudumise kaasnevast
vastutusest (sh kohustusest hüvitada Drivestile ja Platvormi teistele kasutajatele
esindamise õiguse olemasolusse uskumise tõttu tekkinud kahju);
d. kohustub Kasutaja vastutama solidaarselt Kasutaja esindatava juriidilise isikuga [...]
euro ulatuses Teenuslepingust ja [...] euro ulatuses igast Rendilepingust tulenevate
Kasutaja esindatava juriidilise isiku kohustuste täitmise eest.
Kui Drivestil tekib kahtlus, et Kasutaja või Kasutaja esindatava juriidilise isiku kinnitused
või edastatud andmed või dokumendid ei ole ajakohased, terviklikud või õiged, on Drivestil
õigus Kasutaja ja Kasutaja esindatava juriidilise isiku Platvormi kasutajaks registreerimisest
keelduda või Kasutaja ja Kasutaja esindatava juriidilise isiku Platvormi kasutamise õigused
peatada.
Rentnikuks registreerumine ja Rentnikuna Platvormi kasutamine
Kui Kasutaja või Kasutaja esindatav juriidiline isik hakkab kasutama Platvormi Rentnikuna,
siis Platvormi kasutajaks registreerumisega:
a. edastab Kasutaja Drivestile asjakohase kategooria juhtimisõiguse olemasolu tõendava
Kasutaja juhiloa koopia;
b. kinnitab Kasutaja, et Kasutaja juhtimisõigust ei ole peatatud, ära võetud ega kehtetuks
tunnistatud ning Kasutaja juhtimisõigus ei ole peatunud;
c. kinnitab Rentnik, et on suuteline täitma kõiki sõlmitavatest Rendilepingutest tulenevaid
kohustusi;
d. kinnitab Rentnik, et Drivest võtab Kasutajatingimuste punktides 3.1.4.b, 3.2.3, 3.3.1.h,
3.4.5 nimetatud Rentniku sooritusi vastu ja täidab Kasutajatingimuste punktides 3.2.2
ja 3.2.4 nimetatud Rendileandja sooritusi Rendileandja esindajana;
e. kinnitab Rentnik, et Rentnikul ei teki Drivesti vastu mis tahes nõudeid, mis võivad
tuleneda Rendileandja poolt Rendilepingu rikkumisest, Kasutajatingimuste punktis
2.3.1.a nimetatud nõuetele Sõiduki mittevastavusest või Kasutajatingimuste punktis
2.3.1.b nimetatud Rendileandja kinnituse ebaõigsusest.
Kui Rentnikul või Drivestil tekib kahtlus, et Rentnik ei vasta käesolevate tingimuste punktis
2.2.1.b nimetatud nõuetele või Rentnik ei pruugi olla suuteline täitma sõlmitavatest
Rendilepingust tulenevaid kohustusi, on Rentnikul kohustus Rendilepinguid mitte sõlmida
ja sõlmitud Rendilepingute alusel rendile võetud sõidukeid mitte kasutada ning Drivestil
õigus Rentniku Platvormi kasutajaks registreerimisest keelduda või Rentniku Platvormi
kasutamise õigused peatada.
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2.3. Rendileandjaks Registreerumine ja Rendileandjana Platvormi kasutamine
2.3.1. Kui Kasutaja või Kasutaja esindatav juriidiline isik hakkab kasutama Platvormi Rendileandjana, siis Platvormi kasutajaks registreerumisega:
a. kinnitab Rendileandja, et Sõiduk on tehniliselt korras, Sõiduki registreerimistunnistusel
on kehtiv sissekanne sõiduki ülevaatuse kohta, Sõiduki hooldamisel on järgitud tootjatehase nõudeid, Sõiduk vastab Platvormil avaldatud nõuetele ja Sõiduki suhtes on
sõlmitud kohustuslik vastutuskindlustusleping;
b. kinnitab Rendileandja, et Rendileandjal on õigus Sõidukit rendile anda ja Rendilepinguid
sõlmida;
c. annab Rendileandja Drivestile volituse sisestada „Maksehäireregistrisse“ Rendileandja
nimel Rendilepingutest tulenevaid maksehäireid, mille pikkus on rohkem kui 45 päeva
ja mille suurus on rohkem kui 30 eurot;
d. kinnitab Rendileandja, et annab Drivestile volituse Kasutajatingimuste punktides 3.1.4.b,
3.2.3, 3.3.1.h, 3.4.5 nimetatud Rentniku soorituste vastuvõtmiseks ja Kasutajatingimuste
punktides 3.2.2 ja 3.2.4 nimetatud Rendileandja soorituste täitmiseks;
e. kinnitab Rendileandja, et Rendileandjal ei teki Drivesti vastu mis tahes nõudeid, mis
võivad tuleneda Rentniku poolt Rendilepingu rikkumisest või Kasutajatingimuste punktis
2.2.1.a nimetatud koopia või Kasutajatingimuste punktis 2.2.1.b nimetatud Rentniku
kinnituse ebaõigsusest.
2.3.2. Kui Rendileandjal või Drivestil tekib kahtlus, et Sõiduk ei vasta Kasutajatingimuste punktis
2.3.1.a nimetatud nõuetele, on Rendileandjal kohustus ja Drivestil õigus Sõidukit Platvormi
kaudu rendile antavate sõidukite hulka mitte lisada või Sõiduk Platvormi kaudu rendile
antavate sõidukite hulgast eemaldada.
2.3.3. Platvormi kasutajaks registreerumise järel võimaldab Rendileandja Drivestil Sõidukiga
tutvuda ja paigaldada Sõidukile Sõiduki asukoha, Sõidukiga läbitud vahemaa ja Sõiduki
kasutamise aja ning Sõiduki kütuse- või laetuse taseme jälgimist võimaldava kontrolleri.
Kui Rendileandja võimaldab Sõidukit Platvormi kaudu rendile võtta vähem kui kuus
järjestikkust kuud, tasub Rendileandja kontrolleri Sõidukile paigaldamise ja Sõidukilt
eemaldamise eest Drivestile 99,00 eurot (sisaldab käibemaksu). Drivest võib
tasaarvestada eelmise lause järgi tasutava summa Kasutajatingimuste punkti 2.3.5 järgi
edasi kantava summaga.
2.3.4. Sõidukile kontrolleri paigaldamise järel määrab Rendileandja Sõiduki Rendiaja ja Drivesti
poolt Platvormil või muul viisil avaldatud tingimustele vastava renditasu. Kui Rendileandja
määratud Rendiaeg on vähem kui 120 tundi kalendrikuus, tasub Rendileandja igal sellisel
kalendrikuul Sõiduki Platvormil hoidmise eest Drivestile 19,90 eurot (sisaldab käibemaksu).
Drivest võib tasaarvestada eelmise lause järgi tasutava summa Kasutajatingimuste punkti
2.3.5 järgi edasi kantava summaga.
2.3.5. [...] kalendripäeva jooksul iga kalendrinädala lõppemisest kannab Drivest Rendileandjale
edasi eelmise kalendrinädala jooksul Rendilepingute alusel Drivestile laekunud maksed.
2.3.6. [...] päeva jooksul iga kalendrikuu lõppemisest edastab Drivest Rendileandjale eelmise
kalendrikuu Rendisessioonide ja väljamaksete koondkokkuvõtte.
2.3.7. Rendileandja tasub:
a. Platvormi kasutamise võimaluse eest Drivestile 30% Rendilepingute alusel Drivestile
laekunud renditasudest. Drivest võib tasaarvestada eelmise lause järgi tasutava summa
Kasutajatingimuste punkti 2.3.5 järgi edasi kantava summaga;
b. iga Rendilepingus nimetatud leppetrahvi nõudmise ja Sõiduki kahjustumise juhtumi
menetlemise eest Drivestile tasu 50 eurot. Drivest võib tasaarvestada eelmise lause
järgi tasutava summa Kasutajatingimuste punkti 2.3.5 järgi edasi kantava summaga.
2.4. Teenuslepingu lõpetamine
2.4.1. Kasutaja võib 14 päeva jooksul alates Teenuslepingu sõlmimises päevast Teenuslepingust
taganeda, esitades selle kohta Drivestile ühemõttelise taganemisavalduse või täidetud
vormi (www.riigiteataja.ee/aktilisa/1030/1201/4001/JM_m41_lisa1.pdf#). Teenuslepingust
taganemise korral loetakse Teenuslepingust taganenuks ka Kasutaja esindatav juriidiline
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2.4.2.

2.4.3.

2.5.
2.5.1.

2.5.2.
2.5.3.

2.5.4.

2.5.5.
3.

isik. Kasutaja ja Kasutaja esindatav juriidiline isik kinnitavad ja on teadlikud, et Teenuslepingust taganemise korral hüvitavad Kasutaja ja Kasutaja esindatav juriidiline isik
Drivestile Drivesti poolt Kasutajale ja Kasutaja esindatavale juriidilisele isikule taganemistähtaja jooksul üleantu väärtuse.
Kasutaja ja Kasutaja esindatav juriidiline isik võivad profiili kustutamisega igal ajal Teenuslepingu üles ütelda, kui Kasutajal ja Kasutaja esindataval juriidilisel isikul puuduvad Drivesti
ees Teenuslepingust tulenevad täitmata kohustused. Kasutaja ja Kasutaja esindatav juriidiline isik kinnitavad ja on teadlikud, et profiili kustutamise korral puuduvad Kasutajal ja
Kasutaja esindataval juriidilisel isikul Drivesti vastu mis tahes Teenuslepingust tuleneda
võivad nõuded.
Kui Kasutaja või Kasutaja esindatav juriidiline isik on kasutanud Platvormi Rendileandjana,
võimaldavad Kasutaja ja Kasutaja esindatav juriidiline isik Teenuslepingust taganemise või
Teenuslepingu ülesütlemise korral Drivestil eemaldada Sõidukilt Kasutajatingimuste punktis
2.3.3 nimetatud kontrolleri.
Teenuslepingu muud sätted
Rentnik ja Rendileandja kinnitavad, et ilma selleks eelnevalt Drivestilt nõusolekut saamata
Rentnik ja Rendileandja:
a. ei muuda Rendilepingut ega lepi kokku Rendilepingust tulenevate rahaliste kohustuste
lõppemises;
b. ei tasaarvesta Rendilepingust tulenevaid nõudeid Rendilepingust või mis tahes muust
lepingust tulenevate nõuetega;
c. ei anna Rendilepingut ega Rendilepingust tulenevaid õigusi või kohustusi üle
kolmandatele isikutele;
d. ei tasu ega aktsepteeri Rendilepingust tuleneva renditasu maksmist muul viisil kui
Drivesti vahendusel;
e. ei tee muid tehinguid või toiminguid, mis kahjustavad Drivesti poolt Kasutajatingimuste
punktis 2.3.5 nimetatud tasu saamist.
Kasutajatingimuste punktis 2.5.1 nimetatud kohustuste rikkumise korral vastutavad Rentnik
ja Rendileandja solidaarselt sellest Drivestile tekkiva kahju eest.
Kasutaja ja Kasutaja esindatav juriidiline isik kinnitavad ja on teadlikud, et:
c. Drivest vastutab Kasutaja ja Kasutaja esindatava juriidilise isiku ees üksnes tahtlikult ja
raske hooletuse tõttu põhjustatud kahju eest ning üksnes […] euro ulatuses;
d. Drivest ei vastuta Platvormi tehnilisest häirest või kasutuse peatamisest tuleneda võiva
kahju eest.
Kasutaja ja Kasutaja esindatav juriidiline isik kinnitavad ja on teadlikud, et Teenuslepingust
tulenevad rahalised kohustused (sh Kasutajatingimuste punktides 2.3.3, 2.3.4, 2.3.7, 2.5.2
nimetatud kohustused) tuleb tasuda mitte hiljem kui [...] kalendripäeva jooksul alates
kohustuse tekkimisest. Kui Teenuslepingust tulenevat rahalist kohustust ei tasuta
tähtaegselt, tuleb tasuda iga viivitatud kalendripäeva eest viivist 0,2% tähtaegselt tasumata
summast.
Teenuslepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust ja Teenuslepingust tulenevad vaidlused
lahendatakse läbirääkimiste ebaõnnestumise korral Harju Maakohtus.
RENDILEPINGU SÕLMIMINE JA TÄITMINE

3.1. Rendilepingu sõlmimine
3.1.1. Rendileandja poolt Sõiduki Platvormi kaudu rendile pakkumist käsitatakse Rendileandja
poolt Rentnikele tehtud pakkumusena sõlmida Platvormil avaldatud ja Kasutajatingimustes
nimetatud tingimustel Rendileping.
3.1.2. Rentniku poolt Sõiduki Platvormi kaudu rendile võtmiseks rendisumma tasumist või
debiteerimist käsitatakse Rentniku poolt Rendileandjale antud nõustumusena sõlmida
Platvormil avaldatud ja Kasutajatingimustes nimetatud Rendileping.
3.1.3. Rendilepingu sõlmituks lugemise järel teatab Drivest sellest Rentnikule ja Rendileandjale,
avaldamata seejuures Rendileandjale Rentniku isikut.
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3.1.4. Rentnik ja Rendileandja kinnitavad ja on teadlikud, et:
a. Rendileping sõlmitakse vaid Rentniku ja Rendileandja vahel, Drivest ei ole Rendilepingu
pool ja Drivest ei vastuta Rendilepingust tulenevate kohustuste täitmise eest;
b. Rendileandja on andnud Drivestile tagasivõtmatu volituse võtta vastu ja nõuda Rendileandja asemel Rendilepingust tulenevaid Rentniku rahalisi kohustusi.
3.2. Sõiduki kasutama asumine
3.2.1. Rendileandja tagab, et Rendisessiooni alguseks on puhas, sõidukorras ja kasutamiseks
vajalike päraldistega (signalisatsioonipult, võti, registreerimistunnistuse koopia, kindlustuspoliis, esmaabivahendid, tulekustuti, tõkiskingad jmt) varustatud Sõiduk Platvormil
avaldatud või Rentnikuga kokkulepitud muus asukohas. Eelmises lauses nimetatud
kohustuse rikkumise korral on Rendileandja kohustatud tagastama Rentnikule Rentniku
poolt tasutud renditasu ja maksma Rentnikule Rentniku poolt tasutud renditasuga võrdse
suurusega leppetrahvi.
3.2.2. Enne Rendisessiooni algust teatab Drivest Rentnikule Sõiduki avamist võimaldava info.
3.2.3. Pärast Rendisessiooni algust ja enne Sõiduki kasutamist:
a. teeb ja edastab Rentnik Drivestile Sõidukist kolm fotot (vaade Sõidukile eesmisest
vasakust nurgast, vaade Sõidukile tagumisest paremast nurgast, vaade Sõiduki
salongile juhi või kõrvalistuja ukseavast);
b. teatab Rentnik Drivestile nähtavate, kuid Kasutajatingimuste punktis 3.2.3.a nimetatud
fotodelt mitteilmnevatest kahjustustest.
3.2.4. Pärast Kasutajatingimuste punktis 3.2.3.a nimetatud fotode Drivestile edastamist teatab
Drivest Rentnikule Sõiduki võtme asukoha ja võib Rentnik Sõidukit kasutama hakata.
3.3. Sõiduki kasutamine
3.3.1. Rentnik kinnitab ja on teadlik, et:
a. Sõiduki kasutamiseks vajalik kütus või elektrienergia ei kuulu renditasu hulka ja Sõiduki
kasutamiseks vajaliku kütuse või elektrienergia olemasolu tagab Rentnik;
b. Sõidukit tohib kasutada üksnes Kasutaja ning Sõiduki juhtimise üleandmine ja edasi
rentimine teistele isikutele on keelatud;
c. Sõiduki kasutamisel tuleb järgida liikluseeskirju ja ohutusnõudeid ning teha kõik endast
olenev Sõidukile või kolmandatele isikutele kahju ärahoidmiseks;
d. Sõidukit tuleb kasutada sihtotstarbeliselt ja heaperemehelikult ning Sõidukis ei tohi
suitsetada;
e. Sõidukit ei tohi kasutada registreerimistunnistuses lubatust raskema veose ja enamate
inimeste transpordiks või sõitmiseks mitte ettenähtud maastikul või teedel;
f. Sõidukist lahkudes tuleb hoida Sõiduk suletuna ja lukustatuna ning Sõiduki võtmeid ja
dokumente ei tohi Sõidukisse jätta;
g. Sõidukit ei tohi kasutada pärast Sõiduki kahjustumist, kui Sõiduki edasine kasutamine
võib kahjustust suurendada või liiklust ohustada;
h. Sõidukiga toimunud õnnetusest, vandalismist, vargusest, röövist või muust Sõidukiga
seotud olulisest asjaolust tuleb teavitada viivitamatult Drivestit ja vajadusel politseid;
i. Kasutaja ja Rentnik vastutavad täies ulatuses Rendisessiooni ajal määratud viivistasuotsuste, parkimistrahvide, auto teisaldamise tasude, hoiatustrahvide jmt eest, v.a kui
need on seotud Sõiduki parkimisega Kasutajatingimuste punktis 3.2.1 asukohas kuni
Rendisessiooni alguseni või punktis 3.4.1.a nimetatud asukohas alates Rendisessiooni
lõppemisest.
3.3.2. Kui Rendisessioonil Sõidukiga läbitud kilomeetrite ja Rendisessioonis olevate päevade
jagatis on suurem kui 300 (Sõidukit kasutatakse Rendisessioonil rohkem kui ühes päevas
keskmiselt 300 kilomeetri läbimiseks), tasub Rentnik lisatasu 0,1 eurot Rendisessioonil
Sõidukiga läbitud iga kilomeetri eest, mis ületab Rendisessioonis olevate päevade ja 300
korrutist.
3.4. Sõiduki kasutamise lõpetamine
3.4.1. Rentnik peab tagastama Sõiduki:
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3.4.2.

3.4.3.

3.4.4.
3.4.5.

3.4.6.
3.4.7.

3.4.8.

3.4.9.

a. Rendisessiooni lõpuks või muuks Rendileandjaga kokkulepitud ajaks Kasutajatingimuste punktis 3.2.1 nimetatud algsesse või muusse Rendileandjaga kokkulepitud
asukohta;
b. sama kütuse- või laetuse tasemega;
c. Sõiduki Rendilepingu järgsele kasutamisele vastavas seisundis.
Kui Rentnik ei tagasta Sõidukit Rendisessiooni lõpuks või muuks Rendileandjaga kokkulepitud ajaks Kasutajatingimuste punktis 3.2.1 nimetatud algsesse või muusse Rendileandjaga kokkulepitud asukohta:
a. on Rentnik kohustatud maksma Rendileandjale leppetrahvi […] eurot iga ületatud tunni
eest alates Rendisessiooni lõppemisest kuni Sõiduki Rendileandjale tagastamiseni;
b. ei kohaldu Rentniku suhtes Kasutajatingimuste punktides 3.4.7 ja 3.4.9 nimetatud
vastutuse piirangud;
c. vastutab Rentnik täies ulatuses ka alates Rendisessiooni lõppemisest kuni Sõiduki
Rendileandjale tagastamiseni Sõidukile tekkivate kahjustuste eest.
Kui Rentnik ei tagasta Sõidukit sama kütuse- või laetuse tasemega, on Rentnik kohustatud
hüvitama Rendileandjale puuduoleva kütuse või elektrienergia ja maksma Rendileandjale
leppetrahvi [...] eurot.
Kui Rentnik ei tagasta Sõidukit seisundis, mis vastab Sõiduki Rendilepingu järgsele
kasutamisele, on Rentnik kohustatud maksma Rendileandjale leppetrahvi [...] eurot.
Pärast Sõiduki kasutamist ja enne Rendisessiooni lõppemist:
a. teeb ja edastab Rentnik Drivestile Sõidukist kolm fotot (vaade Sõidukile eesmisest
vasakust nurgast, vaade Sõidukile tagumisest paremast nurgast, vaade Sõiduki
salongile juhi või kõrvalistuja ukseavast);
b. teatab Rentnik Drivestile Rendisessiooni ajal Sõidukile tekkinud kahjustustest.
Rendisessiooni lõppemise järel edastab Drivest Rentnikule ja Rendileandjale Rendisessiooni
kokkuvõtte.
Rentnik ja Rendileandja kinnitavad ja on teadlikud, et Rentnik vastutab Rendisessiooni ajal
Sõidukile tekkinud kahjustuste eest üksnes 600 euro ulatuses, v.a kui:
a. Rentnik rikkus tahtlikult või raskest hooletusest Rendilepingus nimetatud kohustust ja
kohustuse rikkumine oli kahju tekkimisega põhjuslikus seoses;
b. Kasutaja oli kahju tekkimise ajal alkoholijoobes, narkootikumide või psühhotroopsete
ainete mõju all või keeldus vahetult pärast kahju tekkimist joobe tuvastamisest;
c. Kasutajal puudus kahju tekkimise ajal kehtiv juhtimisõigus või Kasutaja lahkus kahju
tekkimise järel sündmuskohalt, rikkudes sellega kehtivaid õigusakte;
d. Sõidukile tekkinud kahjustused jäävad hüvitamata või Sõiduki kindlustuskaitse katkeb
Rentniku või Kasutaja tegevuse tõttu.
Rendisessiooni ajal Sõidukile tekkinud kahjustustena käsitatakse kahjustusi:
a. millest Rentnik on Kasutajatingimuste punktis 3.4.5.b nimetatud viisil teatanud;
b. mis ei ilmne Rentniku poolt Kasutajatingimuste punkti 3.2.3.a järgi edastatud fotodelt
või millest Rentnik ei ole Kasutajatingimuste punktis 3.2.3.b nimetatud viisil teatanud,
kuid mis ilmnevad Rentniku poolt Kasutajatingimuste punkti 3.4.5.a järgi edastatud
fotodelt;
c. mis ei ilmne Rentniku poolt Kasutajatingimuste punktis 3.2.3.a järgi edastatud fotodelt
või millest Rentnik ei ole Kasutajatingimuste punktides 3.2.3.b ja 3.4.5.b nimetatud viisil
teatanud, kuid millest Kasutajatingimuste punktis 3.4.5.a nimetatud fotode puudumise
või vähese kvaliteedi korral teatab […] päeva jooksul alates Rendisessiooni lõppemisest
Rendileandja.
Kui Rendileandja ei ole Sõiduki omanik, siis Rendileandja kinnitab ja tagab, et Sõiduki
omanik või Sõiduki suhtes käsutusõigust omav muu isik ei esita Rentniku vastu
Rendilepingu alusel Sõiduki kasutamisest tuleneda võivaid nõudeid. Kui Sõiduki omanik
või Sõiduki suhtes käsutusõigust omav muu isik esitab Rentniku vastu Rendilepingu alusel
Sõiduki kasutamisest tulenevaid nõudeid, on Rendileandja kohustatud need nõuded ise
täitma või nende nõuete täitmise Rentnikule hüvitama.
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3.5. Rendilepingu muud sätted
3.5.1. Rentnik võib tagastada Sõiduki enne Kasutajatingimuste punktis 3.4.1.a nimetatud tähtaega,
kuid see ei mõjuta ega lõpeta Rendilepingust tulenevaid Rentniku õiguseid ja kohustusi.
3.5.2. Rentnik ja Rendileandja kinnitavad ja on teadlikud, et Rendilepingust tulenevad rahalised
kohustused (sh Kasutajatingimuste punktis 3.3.2 nimetatud lisatasu ja Kasutajatingimuste
punktides 3.2.1, 3.4.2-3.4.4 nimetatud leppetrahvid) tuleb tasuda mitte hiljem kui [...]
kalendripäeva jooksul alates kohustuse tekkimisest. Kui Rendilepingust tulenevat rahalist
kohustust ei tasuta tähtaegselt, tuleb tasuda iga viivitatud kalendripäeva eest viivist 0,2%
tähtaegselt tasumata summast.
3.5.3. Rendilepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust ja Rendilepingust tulenevad vaidlused
lahendatakse läbirääkimiste ebaõnnestumise korral Harju Maakohtus.
4.

KASUTAJATINGIMUSTE MUUTMINE

4.1.1. Drivestil on õigus Kasutajatingimusi ühepoolselt muuta, sellest Kasutajale ja Kasutaja
kaudu Kasutaja esindatavale juriidilisele isikule e-kirja teel vähemalt kümme kalendripäeva
ette teatades. Kasutajatingimuste muudatused ei kohaldu enne eelmises lauses nimetatud
tähtaega sõlmitud Rendilepingutele.
4.1.2. Kui Kasutaja või Kasutaja esindatav juriidiline isik ei teata Kasutajatingimuste punktis 4.1.1
nimetatud tähtajal Kasutajatingimuste muudatusega mittenõustumisest, loetakse Kasutaja
ja Kasutaja esindatav juriidiline isik Kasutajatingimuste muudatusega nõustunuks.
4.1.3. Kui Kasutaja või Kasutaja esindatav juriidiline isik teatavad Kasutajatingimuste punktis
4.1.1 nimetatud tähtajal Kasutajatingimuste muudatusega mittenõustumisest, on Drivestil
õigus Kasutaja ja Kasutaja esindatava juriidilise isiku poolt edasiste Rendilepingute
sõlmimist võimaldavad Platvormi kasutamise õigused peatada.
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