
 

 

 

 

 

 

RAGN-SELLS KOGUMISVAHENDITE ÜÜRI 

ERITINGIMUSED 

Kehtivad alates: 1. jaanuar 2013 

 

 

1. KOGUMISVAHENDITE  ÜÜRI 

ERITINGIMUSTE EESMÄRK NING KEHTIVUS 

1.1. Käesolevate Kogumisvahendite üüri eritingimuste 

(edaspidi nimetatud  Eritingimused) eesmärk on sätestada 

Kliendi ja Ragn-Sells õigused ja kohustused seoses Ragn-

Sells`ile kuuluva Kogumisvahendi üürimisega.  

1.2. Käesolevad Eritingimused kehtivad niivõrd kuivõrd 

ei ole sätestatud teisiti Poolte vahel sõlmitud Lepingus. 

Lisaks Eritingimustele reguleerivad Poolte õigusi ja 

kohustusi Ragn-Sells Tüüptingimused. Lepingu, 

Tüüptingimuste ja/või Eritingimuste sätete vastuolude 

korral kohaldatakse esimesena Lepingu sätteid, seejärel 

Eritingimusi ning seejärel Tüüptingimusi.  

1.3. Käesolevaid Eritingimusi kohaldatakse kõikidele ka 

enne nende jõustumist tekkinud ning Eritingimuste 

jõustumise hetkel kehtivatele Ragn-Sells ja Kliendi 

vahelistele Ragn-Sells poolt Kliendile üürile antud 

Kogumisvahenditega seonduvatele õigussuhetele. 

1.4. Käesolevates Eritingimustes kasutatakse 

Tüüptingimustes defineeritud mõisteid Tüüptingimustes 

sätestatud tähendusega. 

 

 

2. KOGUMISVAHENDI KASUTAMINE  

2.1. Klient tagab omal kulul Kogumisvahendi 

paigaldamiseks ja teenindamiseks mistahes vajalike 

lubade ja kooskõlastuste olemasolu igal ajal. 

2.2. Klient ei või kasutada Kogumisvahendit vastuolus 

selle otstarbega ega muuta selle asukohta ilma Ragn-Sells 

eelneva kirjaliku nõusolekuta.  

2.3. Klient informeerib isikuid, kes kasutavad Kliendi 

valduses olevaid Kogumisvahendeid, Kogumisvahendi 

kasutamise reeglitest.  

2.4. Klient kohustub mitte lubama kolmandatel isikutel 

oma majandustegevuse käigus tühjendada Ragn-Sells 

omandis olevat Vahetuskonterinerit või Presskonteinerit 

ilma Ragn-Sells vastava kirjaliku loata. 

2.5. Ragn-Sells korraldab Kogumisvahendi sihipärasest 

kasutamisest tingitud remondi või kasutuskõlbmatu 

Kogumisvahendi väljavahetamise omal valikul ja omal 

kulul tingimusel, et Klient on täitnud Lepingus, 

käesolevates Eritingimustes ning Tüüptingimustes 

sätestatud tingimusi.  

 

 

3. TASU 
3.1. Klient tasub Ragn-Sells’ile Kogumisvahendi 

üürimise eest igakuiselt kehtiva Hinnakirja alusel, mis on 

kättesaadav Kodulehel. 

3.2. Lepingu ja/või Teenuse osutamise peatamise ja/või 

Teenuse mitteosutamise perioodil Kliendist tulenevatel 

põhjustel kohustub Klient jätkama Ragn-Sells’ilt üüritud 

Kogumisvahendite üüri tasumist vastavalt Hinnakirjale ja 

esitatud arvetele. 

 

 

4. VASTUTUS 

4.1. Klient vastutab talle üürile antud Kogumisvahendi 

säilimise, korrashoiu, valve ja puhtuse eest. Juhul, kui 

üürile antud Kogumisvahend on kadunud, rikutud, 

varastatud, täielikult või osaliselt hävinud või kui 

Kogumisvahendit on mistahes muul viisil kahjustatud, 

siis hüvitab Klient Ragn-Sells’ile Kogumisvahendi 

maksumuse vastavalt Ragn-Sells Hinnakirjale. Kui üürile 

antud Kogumisvahend on Kliendi kasutuses olnud enne 

Ragn-Sells’ile selle hävimise teatavaks saamisest vähem 

kui 2 aastat, kohustub Klient tasuma vastava uue 

Kogumisvahendi müügihinna vastavalt Hinnakirjale. Kui 

üürile antud Kogumisvahend on Kliendi kasutuses olnud 

enne Ragn-Sells’ile selle hävimise teatavaks saamisest 2 

aastat või kauem, kohustub Klient tasuma vastava 

kasutatud Kogumisvahendi müügihinna.  

4.2. Ragn-Sells’il on õigus mistahes viisil kahjustatud 

Kogumisvahend koheselt ära vedada juhul, kui Klient on 

jätnud täitmata tasumiskohustuse mistahes Ragn-Sells 

teenuste eest.  

 

 

5. ÜÜRI ERITINGIMUSTE LÕPPEMINE 
Kui klient on jätnud täitmata tasumiskohustuse Ragn-

Sells teenuste eest on Ragn-Sells’il õigus 

Kogumisvahend ära vedada ning käesolevad 

Eritingimused üles öelda.  

 


