HAAGIS RESPO M301L 150 PLH KASUTAMISE KIRJALIK NÕUSOLEK
Hellenurmes

„......” .......................... 2011

I KIRJALIKU NÕUSOLEKU POOLED
Omanik – MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskus (reg.kood 80124839), esindaja Andrus
Pastak (36803295712). Aadress 67514 Valgamaa Palupera vald Hellenurme.
Kasutaja .......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
/nimi, reg.kood või isikukood, firmal esindaja andmed, aadress/
II NÕUSOLEKU OBJEKT, VALDUSESSE ANTAV OBJEKT
Respo Haagis M301L 150 PLH, mudel 751, VIN-kood V61000751B0000452, ehitusaasta
04.2011, registreerimismärgi number 957 YHK, registreerimistunnistuse nr . ED425712
III KASUTAMISE TINGIMUSED
1. Haagist saab kasutada vähemalt 18 aastane juhiõigusega isik. Kasutusõiguse loovutamine
kolmandale isikule ei vabasta Kasutajat vastutusest käesoleva Nõusoleku tingimuste täitmise
eest, kusjuures Kasutaja vastutab kolmanda isiku tegevuse eest nagu enda tegevuse eest.
Kasutamiseks on vajalik kaasa võtta juhiload ja pass või ID kaart. Peatatud juhtimisõigusega
juht haagist kasutada ei või. Kasutaja kinnitab Nõusolekut allkirjastades, et esitatud juhiluba
on kehtiv ja juhtimisõigus selle juhiloaga ei ole peatatud.
2. Kasutaja on kohustatud enne kasutusperioodi algust ja Omaniku poolt haagise üleandmist
Kasutaja valdusse haagise põhjalikult üle vaatama võimalike kahjustuste tuvastamiseks.
Kahjustuste tuvastamisel tuleb sellekohane märge teha käesolevasse Nõusolekusse. Juhul, kui
Kasutaja ei tuvasta kahjustusi ega taotle vastava märke tegemist Nõusolekusse, eeldatakse, et
haagis on kasutamise algushetkel tehniliselt korras, väliste puuduste ja riketeta ning Kasutajal
ei ole pretensioone haagise kohta.
3.Kasutaja vastutus: Kasutaja vastutab haagise hävimise, kaotsimineku ja kahjustumise eest,
mis toimub ajal, kui haagis on Kasutaja valduses. Kasutaja tagab iga sõidu eel kontrolli
haagise tehnilise seisukorra üle, kontrollides rehvide seisukorda, valgustusseadmete,
kontrolltulede jm korrasolekut. Kasutaja ei vastuta haagise hariliku kulumise, halvenemise ja
muutuste eest, mis kaasnevad haagise Nõusolekujärgse kasutamisega.
Kasutaja on täies ulatuses vastutav haagisele või selle seadmetele tekitatud kahju eest, kui:
3.1. haagisele ja Omanikule on tekitatud kahju tahtlikult ja Kasutaja süül. Keelatud on ületada
ettenähtud koormat, kuna see võib ohustada liiklusturvalisust ja kahjustada haagist;
3.2. haagist on veetud alkoholijoobes või mõne muu narkootilise aine mõju all;
3.3. haagist on kasutatud Eesti Vabariigi seadusi rikkudes ja seadusevastastel eesmärkidel
(kuriteo sooritamisel vms);
3.4. haagist on kasutatud mitte vastavuses kehtivate liikluseeskirjadega;
3.5. haagist on kasutatud käesolevas Nõusolekus märgitud tingimusi rikkudes;

3.6. Kasutaja hooletuse või ettevaatamatuse tõttu on haagise dokumentatsioon kaotsi läinud
või Kasutajalt varastatud;
3.7. Kasutaja hooletuse või süülise käitumise tõttu on haagis kaotsi läinud või varastatud;
3.8. sõidetud on tühja rehviga.
4. Kasutaja on kohustatud Omanikule hüvitama:
4.1. haagisele või selle seadmetele tekitatud kahjustused täies ulatuses, vastavalt RESPO
HAAGISED AS hinnakirjale;
4.2. haagiselt kaotsiläinud, varastatud või kahjustatud osade ja lisavarustuse maksumuse täies
ulatuses juhul, kui tegemist ei ole kindlustusjuhtumiga;
4.3. Kasutaja on kohustatud tasuma Omanikule purunenud rehvi, tule jm remondikulud või
rehvi, tule jm asendamise kulud vastavalt RESPO HAAGISED AS hinnakirjale;
4.4. Kasutaja on kohustatud tasuma tema süül toimunud avarii või muu haagisele tekitatud
kahjustuse tagajärjel haagise ajutise kasutuskõlbmatuse tõttu tekkinud haagise seisuaja eest
Omanikule leppetrahvi kuni 15 päeva teenustasu ulatuses. Seisuaega arvestatakse avarii või
kahjustuse tekkimise päevast kuni haagise taaskasutusele võtmise päevani.
4.5. juhul kui Kasutaja kasutuses olev haagis varastatakse, läheb kaotsi või hävib, kohustub
Kasutaja tasuma Omanikule haagise jääkmaksumuse turuhinnas.
Kasutaja on kohustatud koheselt teavitama Omanikku kõikidest haagisele tekitatud kahjudest,
haagisega toimunud avariist või haagise vargusest või ärandamisest. Liiklusõnnetuse, varguse
või ärandamise korral on Kasutaja kohustatud juhtunust teavitama ka politseid.
Liiklusõnnetuse korral on Kasutaja kohustatud täitma blanketi “Teade liiklusõnnetusest”.
Nimetatud blanketti on kohustatud Kasutaja hoidma oma sõidukis koos muu haagise
dokumentatsiooniga.
5. Omanik kohustub Kasutajale andma üle töökorras, tehnonõuete vastavusele tähtaegselt
kontrollitud ja liikluskindlustatud haagise koos ettenähtud dokumentidega
(ülddokumentatsioon, registreerimistunnistus, blankett “Teade liiklusõnnetusest”) Lepingus
märgitud ajal ja kohas. Omanik peab haagise kasutamise ajal ja Kasutaja poolt haagise
kasutamise lõppemisest arvates kuue kuu jooksul säilitama Nõusoleku ning liiklusjärelevalve
teostaja või kohtu nõudmisel esitama muuhulgas ka Kasutaja isikud andmed.
6. Omaniku vastutus haagise rikke korral:
6.1. Omanik ei vastuta Kasutajale tekkida võivate otseste või kaudsete kahjude eest seoses
kasutusperioodil haagise kasutamise võimatusega haagise rikke tõttu, mis kuulub
likvideerimisele vastavalt haagise tootja poolt antud garantiile.
7. Teenustasu sisaldab hoolduse ja kohustusliku liikluskindlustuse maksumust. Teenustasu
kehtib alates kasutamise algushetkest. Haagis loetakse Kasutaja poolt Omanikule tagastatuks
kui haagis on koos dokumentidega üle antud Omaniku esindajale ja viimane on teinud vastava
märke Nõusolekusse. Juhul, kui Kasutaja ei ole tagastanud haagist Omanikule eelnevalt
kokkulepitud ajal ja kohas, ning Omanikule ei ole teatatud, et haagise tagastamine viibib,
teatab Omanik politseile haagise kadumisest, kuulutab haagise tagaotsitavaks ja võib
kasutusele võtta muud abinõud haagise Omaniku valdusesse saamiseks. Haagise
tagastamisega viivitamisel üle 24 tunni ilma Omaniku sellekohase nõusolekuta, on Omanikul
õigus nõuda Kasutajalt kahekordset teenustasu tagastamisega viivitatud aja eest.
Teenustasu määrad: kuni 1 tund - 4,5 eur; 1-3 tundi – 8 eur; 3-6 tundi – 11 eur; 6-12 tundi –
13 eur; 12-24 tundi – 15 eur. Hinnale ei lisandu käibemaksu, kuna Omanik ei ole
käibemaksukohuslane.

8. Kui haagis antakse üle puhtana tuleb haagis tagastada samuti mõistlikult puhtana.
Tehnonõuetele vastava varustuse (ohukolmnurk, ohutusvest jms) peab kasutamise ajal tagama
Kasutaja oma sõidukil.
9. Kasutaja ei tohi haagisega sõita väljapoole Eesti Vabariigi piire ilma Omaniku kirjaliku
nõusolekuta.
10. Kasutusperioodil saadud parkimis- jm. trahvid kuuluvad sissenõudmisele ka tagantjärgi.
11. Teenuse eest tasumine toimub enne/pärast kasutusperioodi algust/lõppu sularahas või
pangaülekandega. Krediit- või deebetkaardimakseid Omaniku juures teostada ei saa.
12. Tagatisraha puudub.
13. Allakirjutatud Nõusolek on siduv - ka juhul, kui Kasutaja ei ole seda läbi lugenud või
sellest aru saanud. Seepärast soovitame alati enne Nõusoleku allkirjastamist tingimused üle
täpsustada.
14. Nõusoleku katkemine ja lõppemine:
14.1. Omanikul on õigus Nõusolek üles öelda, kui ilmneb, et Kasutaja on oluliselt rikkunud
Nõusoleku tingimusi, on haagist kasutada soovides esitanud Omanikule valeandmeid või ei
tule toime haagise ekspluatatsiooniga. Kui Omanik nõuab Nõusoleku lõpetamist käesolevas
punktis toodud põhjustel, on Kasutaja kohustatud haagise koheselt tagastama Omanikule.
15. Vaidluste lahendamine
Käesolevast Nõusolekust tulenevad vaidlused lahendatakse Omaniku ja Kasutaja vaheliste
läbirääkimiste teel. Juhul kui Omanik ja Kasutaja ei jõua kokkuleppele, lahendatakse
vaidlused kohtukorras.
Märkused vastuvõtmisel:

Haagise üleandmise aeg, kasutuse algus (kuupäev, kell):
Orienteeruv haagise tagastamine, kirjaliku nõusoleku kehtivuse lõpp:
Omanik:

Kasutaja:

MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskus
Reg. kood 80124839
Aadress: 67514 Valgamaa Palupera vald
Hellenurme küla
A/a 10 2200 6384 1018 SEB
Esindaja juhatuse liige Andrus Pastak
Tel.5172460

Nimi: ..................................................
Isiku/reg.kood...................................
Aadress:...............................................
............................................................
E-mail:................................................
Tel:.....................................................
Juhiloa nr...........................................
Pass/ID-kaart......................................

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

Haagise üleandmise aeg, kasutuse lõpp (kuupäev, kell):
Märkused vastuvõtmisel:

Omanik:

Kasutaja:

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

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

