AS EESTI AGA üldised renditingimused
Kehtivad alates 01.09.2011
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ÜLDTINGIMUSTE KEHTIVUS
Käesolevad AS Eesti AGA üldised renditingimused
(edaspidi „renditingimused”) kehtivad AS-i Eesti AGA,
aadress Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn (edaspidi “AGA”),
poolt
gaasiballoonide,
balloonipakettide,
balloonikorvide, muude balloonide ja nende juurde
kuuluvate AGA poolt kinnitatud seadmete (edaspidi
„balloonid”) tasu eest kasutamiseks andmisele, AGA ja
kliendi vahel rendilepingu (edaspidi „leping“)
sõlmimisele ja sõlmitavale lepingule.
AGA-l on õigus renditingimusi ühepoolselt igal ajal
muuta. Muudetud renditingimused kehtivad alates
nende avaldamisest AGA koduleheküljel www.aga.ee.
Pooled juhinduvad lepingu sõlmimisel ja täitmisel
esimeses järjekorras poolte vahel eraldi kokku lepitud
tingimustest
ning
seejärel
käesolevatest
renditingimustest.
AGA gaaside, seadmete ja muude toodete müügile
kohaldatakse AGA üldiseid müügitingimusi.
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LEPINGU SÕLMIMINE JA JÕUSTUMINE
Lepingu sõlmimise ja jõustumise osas kohaldatakse AGA
üldistes müügitingimustes müüja ja ostja kohta
sätestatud tingimusi.
Leping on sõlmitud ja jõustub alates hetkest, mil kas
AGA või klient on andnud nõustumuse teise poole
pakkumusele, kuid mitte hiljem, kui klient allkirjastab
tarnelehe.
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LEPINGU KEHTIVUS
Leping on tähtajatu, välja arvatud juhul, kui pooled on
eraldi kokku leppinud teisiti.
Leping on tähtajaline, kui pooled sõlmivad
rendiettemaksu lepingu või balloonide rendivabaduse
lepingu.
Kliendil on õigus tähtajatu leping igal ajal üles öelda.
Leping lõpeb alates hetkest, mil klient annab lepingu
alusel kliendi kasutusse antud balloonid üle AGA-le.
AGA-l on õigus tähtajatu leping igal ajal üles öelda,
teatades sellest kliendile vähemalt 30 päeva ette.
Tähtajaline leping lõpeb tähtaja viimasel päeval. Juhul
kui klient ei anna lepingu alusel tema kasutusse antud
balloone AGA-le üle hiljemalt lepingu tähtaja viimasel
päeval, muutub leping tähtajatuks. Tähtajalise lepingu
ennetähtaegse ülesütlemise korral muul põhjusel kui
AGA-poolse lepingu rikkumise tõttu ei kuulu
ettemakstud rent kliendile tagastamisele.
AGA-l on õigus vahetada lepingu alusel kliendi
kasutusse antud balloon teise samaväärse ballooni
vastu, ilma et see mõjutaks lepingu kehtivust.
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RENT JA MAKSETINGIMUSED
Klient tasub balloonide kasutamise eest renti
päevapõhise arvestusega vastavalt kasutamise hetkel
kehtivale AGA hinnakirjale.
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Tähtajatu lepingu puhul tasub klient renti lepingus
kokkulepitud kuupäevaks AGA poolt esitatava arve
alusel arve esitamisele eelnenud kuu(de) eest. Arve
maksetähtaeg on vähemalt 7 kalendripäeva arve
väljastamisest. AGA-l on õigus nõuda ettemaksu, sh
ühekordse tarne korral.
Tähtajalise lepingu puhul tasub klient renti kogu lepingu
kehtivuse perioodi eest ette. Juhul kui klient ei tasu
tähtajalise lepingu puhul renti kogu lepingu kehtivuse
perioodi eest ette, on AGA-l õigus nõuda renti vastavalt
käesolevate renditingimuste punktile 4.1.
Kliendi poolt AGA-le mis tahes makse tegemisel
loetakse esimeses järjekorras täidetuks kohustuse
sissenõudmisega seotud AGA kulutused (sh kohtukulud,
kulud õigusabile jms), seejärel viivised, leppetrahvid jt
balloonide kasutamisega otseselt mitteseotud rahalised
kohustused ning viimases järjekorras balloonide rent.
Juhul kui AGA loeb kliendi makse muu kohustuse kui
balloonide kasutamise eest rendi tasumise kohustuse
katteks, teavitab ta sellest klienti mõistliku aja jooksul.

BALLOONIDE ÜLEANDMINE JA KASUTAMINE
AGA annab balloonid kliendile üle samaaegselt
balloonides sisalduva gaasiga vastavalt gaasi müügil
kokkulepitule ja AGA üldistele müügitingimustele. Kui
klient ei võta balloone vastu kokkulepitud ajal, hüvitab
ta AGA-le sellest tekkinud kahju, sealhulgas
transpordikulud.
Kliendi soovil korraldab AGA balloonide transpordi ja
paigalduse AGA kehtivale hinnakirjale vastava tasu
eest. AGA transpordib balloonid kliendi tavalisel või
eraldi märgitud aadressil.
Balloonide juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko
läheb AGA-lt kliendile üle balloonide üleandmisega.
Balloonide omandiõigus kuulub AGA-le ega lähe üle
kliendile.
Klient võib balloone müüa, allrendile anda või Eesti
Vabariigist välja viia ainult AGA eelneval kirjalikul
nõusolekul. Muus vormis antud nõusolek on tühine.
Rentnik
peab
balloone
kasutama
hoolikalt,
heaperemehelikult ja vastavalt AGA gaaside
ohutuskaartidele ja -juhistele.
Klient kohustub AGA-t viivitamatult teavitama, kuid
mitte hiljem kui 2 tööpäeva jooksul, balloonide
vargusest, kadumisest, kahjustumisest ja kõikidest
teistest balloonidega seonduvatest asjaoludest, mille
vastu AGA-l on äratuntav huvi. Juhul kui klient esitab
AGA-le tõendid ballooni varguse kohta, on kliendil
varastatud ballooni osas õigus leping üles öelda.
Lepingu ülesütlemine ei anna kliendile õigust nõuda
seni lepingu alusel AGA-le tasutud rendi tagastamist.
Ballooni varguse või kadumise korral hüvitab klient
kadunud ballooni maksumuse vastavalt AGA kehtivale
hinnakirjale. Ballooni kahjustumise korral hüvitab klient
AGA-le tekkinud kahju.
Kliendi või kolmanda isiku varade arestimise, pankroti
vms korral on klient kohustatud kohtutäiturile,
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pankrotihaldurile
või
muule
sobivale
isikule
viivitamatult
teatama
AGA
omandiõigusest
balloonidele.
Klient ei või AGA rendiballoone ise täita või kolmandale
isikule täitmiseks üle anda, hooldada, kontrollida,
katsetada ega remontida.
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BALLOONIDE TAGASTAMINE
Balloonide tagastamisel mis tahes põhjusel peale AGApoolse lepingu rikkumise või tähtajalise lepingu
korralise AGA-poolse ülesütlemise ei kuulu tagastatud
ballooni jäänud gaasi maksumus kliendile hüvitamisele.
Tagastatav balloon ei tohi olla halvemas seisundis, kui
see oli ballooni üleandmisel kliendile, arvestades
tavapärast kulumist.
Balloon loetakse AGA-le tagastatuks ka siis, kui see on
loovutatud AGA volitusel tegutsevasse teeninduspunkti.
Kui klient ei tagasta balloone lepingu kehtivuse
viimaseks päevaks, on AGA-l õigus kliendilt nõuda renti
iga ballooni tagastamisega viivitatud päeva eest
vastavalt käesolevate renditingimuste punktile 4.1.
Kui tagastatud balloon on tühjendatud alla sellel või
kasutusjuhendis märgitud minimaalse lubatud rõhu, on
klient kohustatud hüvitama AGA-le ballooni sisemise
puhastuse ja/või töökorda seadmisega seotud kulud
vastavalt AGA kehtivale hinnakirjale.

8.9.2

8.9.3
8.10

8.11

9.
9.1
7.
7.1

8.
8.1

8.2

8.3
8.4
8.5

8.6

8.7

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
Klient annab lepingu sõlmimisega AGA-le nõusoleku
oma isikuandmete töötlemiseks ja edastamiseks AGA
üldistes müügitingimustes müüja ja ostja kohta
sätestatud tingimustel.
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VASTUTUS
Rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral on
AGA-l õigus nõuda kliendilt viivist 0,1% (null koma üks
protsenti) võlgnetavalt summalt iga viivitatud päeva
eest.
AGA vastutab kliendi ees ainult süüliste rikkumiste eest,
välja arvatud tervisekahjustuste tekitamine. AGA ei
vastuta ühelgi juhul kahju eest, mis on tingitud kliendi
poolt ohutusnõuete mittejärgimisest.
AGA vastutus on piiratud otsese varalise kahjuga, välja
arvatud tervisekahjustuste tekitamise korral.
Klient hüvitab AGA-le kahju, mis on tekkinud
kliendipoolse lepingu rikkumise tõttu.
Juhul kui klient on mis tahes kohustuse täitmisega
viivituses, saadab AGA kliendile vähemalt ühe
meeldetuletuse ja annab vähemalt 7 (seitsme)
kalendripäeva pikkuse täiendava täitmise tähtaja. Klient
on kohustatud AGA-le hüvitama iga meeldetuletuse
saatmisega
seoses
kantud
kulud
vastavalt
meeldetuletuse saatmise hetkel kehtivale AGA
hinnakirjale.
Juhul kui klient ei täida rahalist kohustust täitmiseks
antud täiendava tähtaja jooksul, on AGA-l õigus
loovutada oma rahalised nõuded kliendi vastu
faktooringu või inkasseerimisega tegelevale ettevõtjale
ning nõuda kliendilt võlgnevuse sissenõudmisega
seotud kulude hüvitamist.
Juhul kui klient ei täida mis tahes kohustust täitmiseks
antud täiendava tähtaja jooksul, loetakse seda oluliseks
rikkumiseks, mis annab AGA-le õiguse lepingust
taganemiseks või lepingu ülesütlemiseks.
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Juhul kui AGA ütleb lepingu kliendipoolse rikkumise
tõttu üles või taganeb lepingust, on klient kohustatud
lepingu alusel tema kasutuses olevad balloonid
koheselt tagastama.
AGA ei vastuta muuhulgas balloonide puuduste eest,
mis on tingitud:
balloonide parandamisest, häälestamisest, puudulikust
hooldusest, ümberpaigutamisest või -projekteerimisest,
kui nimetatud töid ei teostanud müüja;
kliendi muust tegevusest või tegevusetusest,
sealhulgas
balloonide
mittesihtotstarbelisest
kasutamisest,
balloonide
kasutusjuhiste
või
tootjatehase ning AGA poolt antud instruktsioonide
mittejärgimisest;
AGA-st mitteolenevatest põhjustest, sh elektrivõrgus
toitepinge või -voolu muutumisest.
Klient
on
kohustatud
AGA-t
balloonide
lepingutingimustele mittevastavusest viivitamatult
teavitama ja mittevastavust kirjeldama. Balloonide
lepingutingimustele vastavuse kontrollimine toimub
vastavalt AGA üldistes müügitingimustes sätestatud
tingimustele.
Klient vabastab AGA vastutusest kolmandate isikute
ees, mis on tekkinud kliendi tegevuse või tegevusetuse
tõttu.

KOHALDUV ÕIGUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE
Kohalduva õiguse ja vaidluste lahendamise osas
kohaldatakse AGA üldistes müügitingimustes sätestatud
tingimusi.
Leping on üürileping võlaõigusseaduse § 271 mõttes.
Kliendil on õigus balloone kasutada, kuid kliendil ei ole
õigust balloonide majandamiselt vilja saada.

