
HAAGISTE KASUTAMISE ÜLDTINGIMUSED

1. Mõisted

1.1. Kasutusse andja – Nordic Spedition OÜ, registrikood 12702919, aadress
Piirimäe 8, Tänassilma, Harjumaa, Eesti.

1.2. Kasutaja – isik, kes on Kasutusse andjaga sõlmitud Lepingu alusel saanud
Lepingu tähtajaks Kasutuseseme tasuta kasutamiseks vastavalt Üldtingimuste ja
Lepingu sätete ja Kasutuseseme kasutuseesmärgile.

1.3. Kasutusese – Lepingu alusel Lepingutähtajaks Kasutaja tasuta kasutusse antav
Kasutusse andjale kuuluv vara.

1.4. Kasutuseesmärk – Lepingus sätestatud Kasutuseseme kasutuseesmärk, samuti
Eesti ja nende riikide, millest Kasutusese läbi sõidab, seadustele ning
veondussektori headele tavadele vastav sellise eseme heaperemeheliku
kasutamisele vastav eesmärk, ning kasutamine, järgides Kasutuseseme
kasutusjuhendi või tootja infomaterjali nõudeid.

1.5. Leping – Kasutusse andja ja Kasutaja vahel sõlmitud Kasutusese vara tasuta
kasutamise lepingu eritingimused, mille lahutamatu osa on käesolevad
Üldtingimused.

1.6. Pool või Pooled – Kasutusse andja ja Kasutaja.

1.7. Üldtingimused – käesolevad Kasutuseseme kasutamist ja Poolte kohustusi ning
õigusi sätestavad tingimused, millega Kasutaja on enne Lepingu sõlmimist saanud
põhjalikult tutvuda, mille suhtes on saanud läbi rääkida ja saada põhjalikke ja
ammendavaid selgitusi Kasutusse andjalt, samuti vajadusel on Kasutaja
Üldtingimuste töötlemiseks pöördunud iseseisvalt õigusabi osutaja poole.

2. Kasutaja kinnitused ja kohustused

2.1. Kasutaja kinnitab, et tal on seaduse või veondussektori headele tavadele nõuetele
vastav piisav kvalifikatsioon, oskus, kogemus ja vilumus Kasutuseseme
eesmärgipäraseks kasutamiseks ning Kasutaja ei usalda Kasutamist enda kontrolli
all olevate töötajate või muude isikute hoolde, kellel puudub samaväärne
nõuetekohane piisav kvalifikatsioon, oskus, kogemus ja vilumus.

2.2. Kasutaja kinnitab, et peab igas olukorras kinni Kasutuseesmärgist ja
Kasutuseseme kasutamise üldistest nõuetest, sh Üldtingimuste p. 5 nõuetest, ega
kasuta ega lase enda kontrolli all olevatel töötajatel või muudel isikutel mis tahes
viisil kasutada Kasutuseset muul eesmärgil, muu hulgas on keelata vedada
veoseid, mis on keelatud Eestis või riikides, millest Kasutusese Lepingu tähtajal
läbi sõidab, või mis ei sobi Kasutusesemes vedamiseks, kuna on Kasutuseseme
kahjustamise oht (nt ilutulestik, elusolendid, söövitavad vedelikud ja materjalid
või muud kaubad või materjalid, mis võivad Kasutuseseme sisemust kraapida või
muul viisil kahjustada).

2.3. Kasutaja tagastab Kasutuseseme samas seisukorras, nagu ta selle Lepingu
sõlmimise järel vastu võttis ja vastutab kulude kandmise eest, mis kaasnevad
Kasutuseseme seisundi halvenemisest (va tavapärane kulu). Kasutaja vastutab
Kasutuseseme mis tahes osa, päraldise või lisavarustuse kulutamise, kahjustamise
ja kadumise eest, hüvitades selle Kasutusse andjale või tagades asendamise

lk 1 / 4



jooksvalt samaväärse orginaalosa vastu (sh rehvi purunemise korral korraldab
selle vahetuse samaväärsega).

2.4. Kasutuseseme boksi- ja raamikahjustuste korral viib Kasutaja Kasutuseseme oma
aja- ja rahakuludega remondi teostamiseks Kastusse andjaga eelnevalt
kokkulepitud ajaks litsentseeritud ning tootja tehase poolt tunnustatud remondi
teostamise kohta. Selliseid otseseid ja kaasnevaid kaudseid kulusid Kasutajale ei
hüvitata.

3. Kasutusse andja kohustused

3.1. Kastusse andja annab Lepingu tähtajaks Kasutuseseme Kasutaja kasutusse koos
selle kasutamiseks vajalike päraldistega ning Kasutaja soovil Kastutusse andja
pakutava lisavarustusega, mille koosseis fikseeritakse Lepingu lisaks olevas
üleandmise-vastuvõtmise aktis.

3.2. Lepingu lõppemisel võtab Kasutusse andja Kasutuseseme vastu, sõlmides
Kasutajaga tagastatava Kasutuseseme seisundit fikseeriva
üleandmis-vastuvõtmisakti.

3.3. Kasutusse andja kindlustab Kastusueseme liiklus- ja kaskokindlustusega,
kusjuures kaskokindlustuse omavastutuse orienteeruvad määrad, mis võivad
kõikuda ja muutuda, on: varguse puhul EL piires 15-20% Kasutuseseme
maksumusest, õnnetusjuhtumi puhul taastusremondiga Eestis 700 EUR ja
taastusremondiga väljaspool Eestit: 1280 EUR.

4. Kasutuseseme üleandmine

4.1. Kasutusese pannakse Kasutajale vastuvõtmiseks valmis Lepingu eritingimustes
sätestatud kohta ja ajaks. Kasutaja on kohustatud vastuvõtmise korraldamiseks
järgima Kastusse andja üksikasjalikke juhiseid.

4.2. Lepingu lõppemisel tähtaja möödumise või ülesütlemise korral tagastab Kasutaja
Kasutuseseme Kastusse andjale Lepingu tähtpäevaks või ülesütlemise korral
hiljemalt 2 tööpäeva jooksul Kasutusse andja määratud kohta Eesti piires ja
kellaajal, järgides Kasutusse andja üksikasjalikke juhiseid.

4.3. Kasutuseseme üle andmisel Kasutajale ja hiljem selle tagastamisel Lepingu
lõppemisel Kastusse andjale sõlmivad Pooled üleandmise-vastuvõtmise aktid,
millega fikseeritakse Kasutuseseme ja selle päraldiste ja lisavarustuse koosseis ja
seisukord nende üleandmisel Kasutajale ja nende tagastamisel Kasutusse andjale.

4.4. Vaidluste korral Lepingu sõlmimise järel Kasutajale üle antava Kasutuseseme,
päraldiste või lisavarustuse koosseisu või seisukorra küsimustes võib Kasutusse
andja Lepingu viivitamatult üles öelda ja keelduda Kasutuseseme üle andmisest
või selle koheselt tagasi nõuda, ilma et Kasutajal tekiks mis tahes kahju
hüvitamise nõudeõigusi Kasutusse andja vastu.

4.5. Vaidluste korral tagastava Kasutuseseme, päraldiste või lisavarususe koosseisu või
seisukorra küsimustes kaasab Kasutusse andja sõltumatu asjatundja, kelle
teenuse kulud kannab Kasutaja.
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5. Kasutuseseme kasutamise üldised nõuded

5.1. Kasutaja on kohustatud sõidukist lahkudes Kasutuseseme lukustama ning lülitama
sisse alarmsüsteemi, kui see on varustuses.

5.2. Kasutusese tuleb parkida selleks ette nähtud alal.
5.3. Kui Kasututsese on varustatud eemaldatava raadio või raadio paneeliga, tuleb see

Kasutusesemest lahkumisel kaasa võtta ning hoiustada turvalises kohas.
Turvavöösid tuleb kasutada vastavalt Eesti või muude riikide, millest läbi
sõidetakse, seadusandlusele.

5.4. Kasutaja on kohustatud kasutama antud sõidukile ette nähtud kütust, kontrollima
peale iga 1000 km läbimist õli- ning teiste vedelike taset ja
vajadusel neid lisama. Juhul, kui üürisõidukiga juhtub avarii või tehniline rike,
tuleb üürileandjat sellest koheselt teavitada. Teenindusse või
remonti võib üürisõiduki viia vaid üürileandja loal.

5.5. Kastutuseset ei tohi kasutada:
5.5.1. laiema või kõrgema koguse veose transpordiks kui registreerimistunnistuses

või tehnilistes tingimustes lubatud;
5.5.2. teiste sõidukite (k.a. järelhaagiste) ja muude objektide lükkamiseks või

pukseerimiseks ilma üürileandja nõusolekuta;
5.5.3. sõiduks maastikul või teedel, mis pole antud sõidukile ette nähtud;
5.5.4. nõuetekohaselt kinnitamata kaupade veoks;
5.5.5. selliste kaupade või esemete veoks, mille lõhn kahjustab sõidukit või teeb

võimatuks antud sõiduki kohese uuesti üürimise;
5.5.6. rallidel, test- ning võidusõitudel;
5.5.7. liikluseeskirjade ja muude kehtivate eeskirjade vastaselt;
5.5.8. seadusevastaseks tegevuseks;
5.5.9. edasiüürimiseks ilma üürileandja nõusolekuta;
5.5.10. sõitmiseks liikluseks keelatud aladel;
5.5.11. õppesõiduks;
5.5.12. loomade veoks, v.a kui Lepingu eritingimustes on selles eraldi kokku lepitud.

6. Vastutus

6.1. Kasutaja kinnitab, et saab aru, et Kasutuseseme kasutamisega kannab ta
suurema ohu allika valdaja vastutust ning hüvitab Kasutusse andja varale või
kolmandatele isikule Kastutuseseme kasutamisega seoses põhjustatud kahju.

6.2. Kasutaja vastutab Kasutuseseme eesmärgipärase kasutamise ning Kasutuseseme
seisundi säilimise eest vastavalt Üldtingimuste p 2.2.-2.4., hüvitades nimetatud
nõuete rikkumisest tuleva kahju, mida Kasutusse andjale ei hüvita tema liiklus-
või kaskokindlustus (sh kannab Kasutaja omavastutuse täies ulatuses).

6.3. Kasutusesemes veetava veose kindlustus ja ohutus ning selle säilimise risk on
Kasutaja vastutus. Kasutuseseme defekti korral ei vastuta Kasutusse andja sellega
põhjuslikus seoses oleva Kasutusesemes veetava veose kahjustumise või hävimise
eest.

6.4. Kastutuseseme kasutuseesmärgi rikkumisel hüvitab Kasutaja Kasutusse andjale
ka trahvid, ettekirjutused, sunnirahad vms, mida Eesti või muu riigi, kust
Kasutusese läbi sõidab, ametiasutus on Lepingu tähtajal määranud Kasutusse
andjale seoses asjaoluga, et Kasutusse andja on Kasutuseseme omanik.

6.5. Lepingu või Üldtingimuste p. 2,4,5 või 8 mis tahes sätte rikkumise korral võib
Kasutusse andja nõuda Kasutajalt leppetrahvi 200 EUR iga juhtumi kohta, mis ei
võta Kasutajalt kohustust hüvitada ülejäänud osa kahjust, kui kahjunõue
esitatakse.

lk 3 / 4



7. Ülesütlemine
7.1. Kasutusse andja võib Lepingu e-posti või sms või muu üldiselt kasutatava

suhtlusmeediasõnumi teel saadetava ülesütlemisteatega üles öelda, kui Kasutaja
on rikkunud mõnda järgmistest olulistest tingimustest: Lepingu eritingimuste mis
tahes sätet, Üldtingimuste p. 2,4,5 või 8.

8. Vaidluste lahendamine

8.1. Pooled lahendavad Lepingu ja Üldtingimuste täitmise ning tõlgendamisega
tulenevad vaidlused läbirääkimiste teel.

8.2. Kui läbirääkimised ei ole kahe (2) kuu jooksul konflikti lahendanud või kui üks
Pooltest ei astu sisulisi samme läbirääkimiste pidamiseks, siis ka varem, võib
kumbki pooltest pöörduda vaidluse lahendamiseks Harju Maakohtusse.
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