
Koostööleping 

 

Lepingu eesmärk: 

Elektritakso OÜ asutas ettevõtte Elektriauto Rent AS eesmärgiga luua Elektritakso kaubamärgi all sõitvatele 
juhtidele stabiilne elektriautosid rentiv partner. Elektritakso OÜ planeerib 2020 aasta oktoobriks tõsta 
aktsiaemissioonidega AS kapitali piisavaks, et AS suudaks rentida Elektritakso kaubamärgi all sõitvatele autodele 
vähemalt 35 taksokõlbulikku tehase garantiiga elektriautot.  
 
Lepingu pooled:  
Elektritakso OÜ, registrikood 12436688, keda esindab Ermo Kontson, isikukood 37609174231 (edaspidi OÜ)  
Elektriauto Rent AS, registrikood 14829587, keda esindab Jaan Juurikas 39301135711 (edaspidi AS)  
 
AS kohustub kõikides tema poolt kolmanda poolega sõlmitavates rendilepingutes keelama sõiduki 
kasutamise taksona. Taksona kasutuse lepingu rikkumisel on OÜ-l õigus AS-lt nõuda leppetrahvi iga 
lepingut rikkunud rendilepingu rendihinnalt kuni 10% ulatuses rendilepingu tuludelt. Piirangu talumise 
vastutasuks kohustub OÜ esimesel AS-i majandusaastal korraldama AS-i juhtimise OÜ oma kuludega, 
korraldama kõik esimese majandusaasta kapitali suurendamisega seotud tegevused omal kulul ja 
garanteerima vähemalt 35-e AS-i aktsiakapitaliga ostetud sõiduki vähemalt 10%-se kapitalitootlusega 
rendilepingud alljärgnevatel tingimustel: 
 
Renditav sõiduk täpsustatakse sõiduki üleandmise aktis (edaspidi Sõiduk), 
Renditava Sõiduki maksumus määratakse autoüleandmise aktis maksegraafikuga (edaspidi Maksegraafik). 
Sõiduki kasutamiskord rendiperioodil. OÜ kasutab  Sõidukit  taksoteenuse osutamiseks Elektritakso 
kaubamärgi all. OÜ-l on õigus anda Sõiduk allrendile taksoteenust pakkuvatele juriidilistele isikutele (edaspidi 
Allrentija).  
Rendihind: Määratakse iga kasutuskuu kohta eraldi Maksegraafiku alusel. Rendihind koosneb Sõiduki 
kuuamortisatsioonist, millele lisandub intress lepingulisest jäägist. AS väljastab igakuiselt kõikide Maksegraafikute 
alusel koostatud koondarve. Maksetähtaeg on arve väljastamise kuu viimane kuupäev. Arve tasumisega 
viivitamisel rakendub viivis 0,15% päevas tasumata summalt. Allrendi korral teatab OÜ AS-le Allrentija isiku ja 
rendisumma, seejärel esitab AS rendiarve otse Allrentijale ning vähendab igakuist Rendihinda OÜ-le Allrentija poolt 
makstud summa võrra. 
Maksegraafik koostatakse Sõiduki turuhinna alusel tekkiva amortisatsioonigraafiku põhimõttel. 
Rendiperioodi korralisel lõppemisel müüb AS Sõiduki OÜ-le või OÜ poolt määratud isikule Maksegraafiku jäägi 
hinna eest.  
AS kohustub: OÜ-le üle andma tehniliselt korras ja puhta, korrektse dokumentatsiooniga Sõiduki.  
OÜ kohustub: Hoolitsema Sõiduki eest heaperemehelikult ning hoidma Sõidukit heas tehnilises seisuskorras – 
korraldama omal kulul kõik Sõiduki korralised hooldused, tehnoülevaatused, teostama remondid ning rehvi- ja 
akuvahetused. Kahjujuhtumi korral esindama (sh. Suhtluses kindlustusandja, politsei, liiklusregistri bürooga jms.) 
AS huve. Juhul kui kindlustusfirma keeldub kahjujuhtumi korral OÜ või Allrentniku süül kahju hüvitama, siis OÜ 
vastutab täies ulatuses Sõidukile tekitatud vigastuste, kahjustuste, auto hävimise või varguse eest ning kohustub 
hüvitama täies ulatuses AS tekitatud kahju. Sõiduki kahjustamisega tekkinud kahju võib OÜ tasuda Maksegraafiku 
alusel.   
AS-l on õigus rendileping ühepoolselt ennetähtaegselt lõpetada teatades rentnikule ette 30 kalendripäeva. AS 
on kohustatud rendilepingu ennetähtaegsel lõpetamisel OÜ nõudel tasuma OÜ-le kuni €5000 suuruse leppetrahvi. 
OÜ-l on õigus rendileping ühepoolselt lõpetada teatades rentnikule ette 30 kalendripäeva. OÜ on kohustatud 
rendilepingu ennetähtaegsel lõpetamisel AS nõudel tasuma AS-le kuni €5000 suuruse leppetrahvi. OÜ kohustub 
Sõiduki tagastama samas olukorras ja komplekssuses, milles Sõiduk oli selle üleandmise hetkel arvestades 
normaalset kulumist. Sõidukil ei tohi olla vigastusi ja puudusi ning see peab laitmatult funktsioneerima. Puuduste 
või vigastuste esinemisel või kui mistahes Sõiduki osa ei ole töökorras, kõrvaldab OÜ omal kulul puudused ning 
teostab hooldus-, remondi-, ja taastamistööd.  
Õnnetusjuhtumi, kahjustuste, varguste puhul, mis on seotud käesoleva rendilepinguga, kohustub OÜ koheselt 
teavitama Politseid, AS-i, kindlustajat ja vajadusel Päästeametit. OÜ kohustub kinni pidama kehtivatest seadustest 
ja eeskirjadest ning tasuma kõik seaduste ja eeskirjade rikkumiste eest määratud trahvid. AS kohustub koheselt 
teavitama OÜ-d temale saabunud trahvinõuetest, mis on määratud rendiperioodi jooksul tehtud rikkumiste eest. 
Sõidukit ei tohi kasutada õppesõiduks, autospordivõistlustel ja treeningutel, haagiste ning teiste liiklusvahendite 
pukseerimisel, teedeta maastikul.  
Käesolev leping lõppeb AS-i ja OÜ kohustuste täielikul täitmisel. Pooltel on õigus lõpetada leping ühepoolselt, kui 
teine pool kaldub kõrvale lepingutingimuste täitmisest. OÜ-l on õigus leping ühepoolselt lõpetada ostes lepingulised 
sõidukid Maksegraafikutes määratud autoväljaostu hinnaga. 
Käesolevast lepingust tuleneda võivaid vaidlusi ja erimeelsusi lahendavad AS ja OÜ lähtudes headest 
äritavadest ja teineteise mõistmisest. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendab pooltevahelised vaidlused ja 
erimeelsused Tartu Maakohtus. 
Käesolev leping on koostatud ja allkirjastatud digitaalselt 

 

 
Elektriauto Rent AS, Registrikood 14829587 
Keda esindab: Jaan Juurikas  
+372 58858868 jaan@elektritakso.ee  

 

 

 

Elektritakso OÜ, Registrikood 12436688,  
Keda esindab: Ermo Kontson 
+372 5225642 ermo@elektritakso.ee 
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