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Sakala Keskuse inventari renditingimused 

1. Üldsätted 

1.1. Võttes rendile Sakala Keskusele kuuluva inventari, on Rentnik aktsepteerinud käesolevaid 

renditingimusi ning kõigis vaidlusküsimustes lähtutakse neist renditingimustest ning Eesti 

Vabariigi seadustest. 

1.2. Inventari rentimise aluseks on Sakala Keskuse tellimusvorm, milles on ära toodud 

renditava inventari täpne loetelu, rendiperioodi pikkus ning maksumus. 

1.3. Inventari üleandmisel ja vastuvõtmisel allkirjastavad Sakala Keskuse esindaja ning Rentnik 

mõlemapoolselt Sakala Keskuse tellimusvormi. Tellimusvorm koostatakse kahes identses 

eksemplaris, millest üks jääb kummalegi osapoolele.  

  

2. Rentniku kohustused  

2.1. Rentnik on kohustatud kasutama inventari heaperemehelikult, otstarbe kohaselt ning mitte 

jätma järelevalveta. Inventari andmine kolmandatele osapooltele käsutusse ei ole lubatud.  

2.2.  Rentnik on kohustatud tagastama inventari puhastatult ja töökorras hiljemalt pakkumises 

märgitud rendi-perioodi lõppemisele järgneval päeval enne kella 13:00. Inventari on võimalik 

tagastada ainult Sakala Keskuse lahtiolekuaegadel, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Juhul, kui 

Rentnik tagastab inventari eelpool mainitud tähtajast hiljem, on Sakala Keskusel õigus nõuda 

Rentnikult tasu ka tähtaega ületanud päevade eest. 

2.3. Rentnik on kohustatud koheselt teavitama Sakala Keskuse esindajat, kui rendile võetud 

inventar osutub mittekorrasolevaks. Juhul, kui Rentniku poolt nimetatud rike osutub 

põhjendamatuks, on Rentnik siiski kohustatud tasuma rendi eest vastavalt kehtivale 

hinnakirjale.  

2.4. Rentnik on kohustatud koheselt teavitama Sakala Keskuse esindajat, kui inventar läheb 

kaotsi, kahjustub või hävineb. Inventari kadumisel või hävinemisel on Rentnik kohustatud 

hüvitama Sakala Keskusele inventari vastavalt turuhinnale. Rentnikul puudub õigus iseseisvalt 

teostada või tellida Sakala Keskuse inventari remonti.   

 

3. Sakala Keskuse kohustused ja õigused 

3.1. Sakala Keskusel on õigus nõuda inventar ennetähtaegselt välja Rentniku poolt esitatud 

teadliku väärinformatsiooni ilmnemise tõttu või mistahes muust ebaseaduslikust valdusest. 

3.2. Sakala Keskus kohustub koheselt  teavitama Rentnikku, kui pärast inventari tagastamist 

tuvastatakse, et rendis olnud inventari väärtus on oluliselt vähenenud või muutunud 

kasutamiskõlbmatuks.   

3.3. Sakala Keskusel on õigus loobuda renditasu nõudest (osaliselt või täielikult) Rentniku 

kasuks, kui ilmneb, et Rentnikule välja antud inventar osutus osaliselt või täielikult 

kasutuskõlbmatuks. 

 


