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VARA TASUTA KASUTAMISE LEPING nr 6.3-16.3/4915

Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium, registrikood 70001952, asukoht Gonsiori 29
Tallinn (edaspidi Kasutusse andja), keda volituse alusel esindab finantsjuht Liis Sild
ja
Narva Linnavalitsus registrikood 75008485, asukoht Peetri plats 5 Narva (edaspidi Kasutaja),
keda volituse alusel esindab abilinnapea Aleksander Ljudvig,
keda edaspidi nimetatakse eraldi Pool või koos Pooled, leppisid kokku alljärgnevas
(edaspidi Leping):
1. Lepingu ese
1.1. Kasutusse andja annab Kasutajale tasuta kasutamiseks kaks elektriautot Mitsubishi iMiEV (edaspidi Vara) Üleantava Vara täpsem nimekiri on toodud Vara üleandmisevastuvõtmise aktis.
1.2. Kasutusse andja kinnitab, et Vara on tema omandis, sellel ei lasu mingeid kolmandate
isikute õigusi ja kolmandatel isikutel ei ole alust selliste õiguste taotlemiseks.
1.3. Kasutaja kinnitab, et on teadlik Vara seisukorrast ja ei oma sellega seoses Kasutusse
andja suhtes mingeid pretensioone.

2.

Kasutaja kohustused

2.1. Andma Vara sotsiaaltöötajate, koduhooldustöötajate või sotsiaalteenuse vahetu
osutaja käsutusse nende vahetu klienditööga seotud tegevuseks;
2.2. mitte andma Vara allrendile kolmandatele isikutele, v.a. sotsiaalteenuste osutamiseks
omavalituse territooriumil;
2.3. mitte kasutama Vara tulu teenimiseks;
2.4. sõlmima enda kulul kaskokindlustuse ja liikluskindlustuse lepingud, märkides
soodustatud isikuks Kasutusse andja kogu kasutusperioodi jooksul. Esimene kasko ja
liikluskindlustuse leping sõlmitakse enne vara üle andmist ja selle olemasolu kontrollib
Vara üleandja.
2.5. tasuma kõik Vara ning selle kasutamise, hooldamise ja remondiga seotud kulud;
2.6. teostama enda kulul Vara regulaarselt hooldust vastavalt tootja poolt kehtestatud
hooldusnõuetele Mitsubishi Motors Corporation ametliku esindaja juures;
2.7. tellima kõik remonttööd Mitsubishi Motors Corporation ametlikult esindajalt;
2.8. tasuma kõik maksud ja koormatised, mis tulenevad seadusandluse muudatustest
kasutusperioodi jooksul;
2.9. omama taastuvenergia päritolutunnistusi võrdselt auto tarbitud elektrienergia hulgaga;
2.10.võimaldama ministeeriumi esindajal kontrollida autode sihipärast kasutamist;
2.11.võimaldama autole andmete salvestaja paigaldamise lähima Mitsubishi Motors
Corporation ametliku esindaja juures 15 päeva jooksul vastava kutse saamisest;
2.12.esitama ministeeriumi nõudmisel autode kasutamist puudutavad dokumendid ja
informatsiooni 10 tööpäeva jooksul nõude kättesaamisest;

2.13.esitama ministeeriumile iga aasta 31. detsembri seisuga aruande taastuvenergia
kasutamise kohta. Aruanne esitatakse vabas vormis ja see sisaldab andmeid auto
aastase läbisõidu kohta. Info taastuvenergia päritolutunnistuse omamise kohta
esitatakse juhul kui Kasutusse andja esitab sellekohase nõude aruande aasta
1. oktoobriks. Aruanne esitatakse ministeeriumile aruandeaastale järgneva aasta
31. jaanuariks;
2.14.auto kasutajad osalevad Kasutusse andja poolt korraldatud koolitusel auto turvalise ja
säästliku kasutamise kohta;
2.15.kasutama Vara heaperemehelikult selle olemusest ja kasutamise eesmärgist tuleneval
viisil;
2.16.teatama Kasutusse andjale viivitamatult kõigist Vara kasutamist takistavatest
asjaoludest, samuti hävimise ohust ning võtma tarvitusele abinõud Varale kahju
tekkimise vältimiseks;
2.17.hüvitama Kasutusse andjale ja/või kolmandatele isikutele Vara kasutamisega tekitatud
kahju;
2.18.tagastama Vara hiljemalt Lepingu lõppemise päeval vähemalt samas korras, kui see oli
üleandmisel, arvestades Vara harilikku kulumist.
3.

Kasutusse andja kohustused
3.1. andma Vara Kasutaja valdusesse hiljemalt 30. juuniks 2012.a;
3.2. korraldama enne Vara üleandmist selle registreerimise Eesti liiklusregistris, paigaldama
autole alarmsüsteemi ja varustama auto nõuetekohase liiklusohutuspaketiga
(autoaapteek, tulekustuti, tõkiskingad, ohukolmnurk ja helkurvest) ja ühe komplekti
talverehvidega;
3.3. paigaldama autole hiljemalt 30. juuniks 2012.a andmete salvestaja;
3.4. korraldama kasutajatele tasuta koolituse auto turvalise ja säästliku kasutamise kohta.

4. Kasutusse andja õigused:
4.1. kontrollida Vara lepingukohast kasutamist;
4.2. koguda ja töödelda tehnilisi andmeid andmete salvestajast ja edastama neid rohelises
investeerimisskeemis ette nähtud isikutele ja otstarbel;
4.3. lepingu rikkumise korral nõuda auto tagasi või kasutada muid õiguskaitsevahendeid;
4.4. nõuda auto tagasi, kui auto reaalne läbisõit on väiksem taotluses prognoositust.
5.

Lepingu tähtaeg ja lõpetamine
5.1. leping on tähtajaline ja kehtib kuni 31.12.2015.a;
5.2. lepingut ei pikendata kui võlaõigusseaduses või välislepingus ei ole pooltele
kohustuslikuna sätestatud teisiti;
5.3. lepingu lõppemisel tagastab kasutaja Vara kasutusse andjale.
5.4. Kasutusse andjal on õigus Leping erakorraliselt üles öelda, kui:
5.4.1. ta vajab Vara ettenägematu asjaolu tõttu;
5.4.2. kasutaja kasutab Vara vastuolus Lepingus sätestatud tingimustega.
5.5. Kasutajal on õigus Leping üles öelda võlaõigusseaduses ettenähtud alustel.
5.6. Lepingu lõppemisel või ennetähtaegsel lõpetamisel tagastab Kasutaja Vara Kasutusse
andjale
5.7. Lepingut võib muuta ainult Poolte kirjaliku kokkuleppega, mis on Lepingu lahutamatuks
lisaks.
5.8. Kasutusse andja võib Lepingut ühepoolselt muuta ainult juhul, kui see tuleneb Eesti
Vabariigi õigusaktidest.
5.9. Juhul kui Kasutusse andja ja Kasutaja ei jõua kokkuleppele seadusandluse

muutumisest tulenevalt uutes lepingu tingimustes 60 päeva jooksul, lõpetavad Pooled
lepingu.
6.

Vääramatu jõud
6.1. Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui Pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu.
Lepingus mõistetakse vääramatu jõuna ülestõusu, üldstreiki, massilisi rahutusi Poolte
asukohajärgses haldusüksuses, mis oluliselt takistab Lepingu täitmist ning samuti muid
Lepingus loetlemata asjaolusid, mida mõlemad Pooled kirjalikus vormis aktsepteerivad
vääramatu jõuna.

7.

Lõppsätted
7.1. Leping jõustub selle allakirjutamisest Poolte poolt.
7.2. Lepingus osaliselt või täielikult reguleerimata küsimustes juhinduvad pooled Eesti
Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
7.3. Lepingu täitmisest, tõlgendamisest, muutmisest või lõpetamisest tulenevad
erimeelsused ja vaidlused lahendavad Pooled vastastikusel mõistmisel põhinevate
läbirääkimiste teel, kokkuleppe mittesaavutamisel Kasutusse andja asukohajärgses
kohtus.
7.4. Leping on vormistatud digitaalselt või paberkandjal allkirjastatuna. Paberkandjal leping
vormistatakse 2 (kahes) võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest kumbki
Pool saab ühe eksemplari.

8. Poolte kontaktandmed:
9. Kasutusse andja:

Kasutaja:

Liis Sild
/allkirjastatud digitaalselt/

Aleksander Ljudvig
/allkirjastatud digitaalselt/

Finantsjuht

Abilinnapea

Tel: 626 9278
E-post: liis.sild@sm.ee

Tel: 359 9009
E-post: narvalv@narva.ee
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Sellekinnituslehe lahutamatu osa on loigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.
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