Sixt jalgrattarendi tüüptingimused

Sixt jalgrattarendi teenust pakub Eestis Project 56 OÜ, registrinumber 12894014, aadress
Narva mnt 4, Tallinn, Harju maakond, 10117, Eesti. Sixt jalgrattarent on osa Nextbike’i
rahvusvahelisest jalgrattarendi süsteemist, mida pakub Nextbike Ltd Gmbh, registrinumber
HRB21178, aadress Thomasiusstrasse 16, 04109, Leipzig, Saksamaa („Nextbike“).
Käesolevad Sixt jalgrattarendi tüüptingimused rakenduvad kogu rendiperioodi jooksul
renditavate jalgrataste suhtes Eestis. Teistes riikides tutvuge palun kohalike jalgrattarendi
tüüptingimustega (sealhulgas, kuid mitte ainult järgmised rahvusvahelise jalgrattarendi võrgu
Nextbike liikmed: Sixt jalgrattarent, NorisBike, Metropolradruhr, PotsdamRad, Fächerrad, szbike, Veturilo).

§ 1. Sixt jalgrattarendi tüüptingimuste rakendamisala
1.1) Sixt jalgrattarent („Sixt”) rendib jalgrattaid registreeritud kasutajatele (juhul kui
renditavad jalgrattad on saadaval).
1.2) Rentimine ja renditava jalgratta tagastamine on võimalik telefoni, interneti,
renditerminalide, mobiilirakenduse või mõne meie koostööpartneri kaudu. Lühinumbrile
helistamise eest (välja arvatud registreerimine ja kahjust ning õnnetustest teatamine) võidakse
küsida lisatasu lisaks renditeenuse kasutamise tasule. Rohkem informatsiooni on saadaval
veebilehel www.[●].ee.

§ 2. Registreerimine ja selle kinnitamine
2.1) Teenuse saaja saab esitada registreerimisavalduse isiklikult, telefoni või terminali kaudu,
internetis või meie koostööpartnerite juures.
2.2) Registreerimisavalduse esitanu isiklike andmete kättesaamise järel hindab Sixt
jalgrattarent Teenuse saaja maksevõimelisust ja võtab vastu otsuse registreerimise kohta.
Nimetatud registreerimisavalduse läbivaatamise õigus on Sixt jalgrattarendil (sealhulgas
Nextbike ja selle partner World Pay).
2.3) Registreerides saab klient personaalse identifitseerimisnumbri (PIN), mida ta saab
kasutada oma kasutajakontosse sisse logimiseks veebilehel www.[●].ee.
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2.4) Registreerimine kinnitatakse ja leping Sixt jalgrattarendi ja Teenuse saaja vahel loetakse
sõlmituks, kui klient saab konto aktiveerimise kohta teate kirjalikus vormis, telefoni, e-kirja
või tekstisõnumi kaudu.
2.5) Pärast Sixt jalgrattarendi süsteemis registreerumist, võib Teenuse saaja kasutada kõiki
Nextbike’i renditavaid jalgrattaid üle maailma lähtudes sellise teenuse saamise kohalikest
tüüptingimustest. Ülevaade jalgrattarendipunktidest avaneb veebilehel www.[●].ee (Eesti) või
www.nextbike.net (läbi viite kohalikule infole).
2.6) Teenuse saajana registreerimine on tasuta. Teenuse saaja peab renditasude maksmiseks
teenuse pakkujale andma kehtiva maksekaardi (näiteks krediit- või deebetkaardi) andmed
enne teenuse tarbimist. Nextbike’il on õigus kliendilt nõuda tasumist jalgratta rentimise eest
vastavalt hinnatariifile, mille klient valib. Hinnakirjaga võib tutvuda veebilehel www.[●].ee
(Eesti) või veebilehel www.nextbike.net (läbi viite kohalikule infole).
2.7) Teenuse saaja on oma konto kehtivuse ajal kohustatud informeerima Sixt jalgrattarenti
muutustest oma isiklikes andmetes, mis on seotud teenuse eest maksmisega (näiteks
krediitkaardi

number,

pangakonto).

Kliendikonto

kehtetute

isiklike

andmetega

deaktiveeritakse.

§ 3. Renditavate jalgrataste kasutamise reeglid
3.1) Renditavaid jalgrattaid ei tohi kasutada:
a) isikud, kes on nooremad kui 16 eluaastat (välja arvatud juhul, kui nad kannavad
kinnirihmatud jalgratturikiivrit);
b) teiste isikute (sealhulgas laste) vedamiseks;
c) reisideks väljapoole riiki, kust jalgratas on renditud (välja arvatud juhul kui on saadud Sixt
jalgrattarendi kirjalik luba);
d) transportimaks süttimisohtlikke, plahvatusohtlikke, toksilisi või ohtlikke asju;
e) osalemaks jalgrattavõistlustel või renditavat jalgratast ebamõistlikult koormavatel proovile
panekutel;
f) allrentimiseks;
g) keerulistes ilmastikuoludes (näiteks tormi või ebatavaliselt tugeva tuule korral);
h) alkoholi- või narkojoobes.
3.2) Teenuse saaja on vastutav liiklusseaduse täitmise eest.
3.3) Jalgrataste juhtimine ilma juhtkangist mõlema käega kinni hoidmata pole ühelgi ajahetkel
lubatud.
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3.4) Pole lubatud kasutada jalgrattakorvi ebakorrektselt või seda üle koormata (lubatav raskus
on kuni 5 kg). Teenuse saaja peab olema tähelepanelik transporditavate asjade kinnituse
korrektsuse suhtes.
3.5) Jalgratastele pole lubatud teha ühtki modifikatsiooni ega muudatust.
3.6) Käesolevaid Sixt jalgrattarendi tüüptingimusi rikkuva kasutamise korral on Sixt’il õigus
Teenuse saaja konto deaktiveerida.
3.7) Pärast seda, kui Teenuse saaja on saanud teate jalgratta tagastamisest, ei ole lubatud
kasutada jalgratast sama rendikoodiga enam uuesti. Selleks, et tagastatud jalgratast uuesti
kasutada, on tarvis alustada uus rentimisprotsess.
3.8) Kasutajal ei ole lubatud muuta luku koodi või seda jagada kolmandate isikutega.

§ 4. Võimalike renditavate jalgrataste hulk
4.1) Iga Teenuse saaja võib samaaegselt rentida kuni neli (4) jalgratast ühe kasutajakonto
kaudu.
4.2) Võimalik on erikokkulepe Sixt jalgrattarendiga juhul, kui renditavad jalgrattad on
saadaval piisavas koguses.

§ 5. Rendi kestus
5.1) Jalgratta tasuline rentimine algab hetkest, kui Sixt’ilt saabub informatsioon jalgrattaluku
koodi kohta.
5.2) Teenuse saaja peab Sixt’i teavitama rentimise lõpetamisest kooskõlas punktiga 7.7. Selle
informatsiooni alusel lõppeb jalgratta tasuline rentimine. Teenuse saaja saab selle kohta
kinnituse oma telefoni, mobiilirakendusse või renditerminali ekraanile.

§ 6. Renditavate jalgrataste tehniline seisund
6.1) Sixt teeb kõik endast oleneva selle nimel, et pakutavad rendijalgrattad vastaksid
liiklusseadusele. Juhul kui Teenuse saaja märkab jalgrattal tehnilise vea, siis tuleb tal
informeerida sellest telefonitsi või muul kiirel viisil Sixt jalgrattarenti.
6.2) Enne renditava jalgratta kasutamist, peab Teenuse saaja tutvuma jalgrattaga ja selle
tehnilise seisundiga (sealhulgas jalgratta raam, rehvid, pidurisüsteem, valgustid).
6.3) Kui Teenuse saaja märkab tehnilisi defekte rentimise alguses või rentimise jooksul, peab
Teenuse saaja informeerima sellest telefonitsi või muul kiirel viisil Sixt jalgrattarenti ja
rentimise koheselt peatama. Defektidest, nagu rehvikahjustused või käiguvahetuse vead, tuleb
3

samuti teada anda. Käesoleva punkti rikkumisel on Sixt jalgrattarendil õigus nõuda Teenuse
saajalt leppetrahvi vastavalt punktile 7.4. ja blokeerida Teenuse saaja konto.

§ 7. Renditavate jalgrataste parkimine ja tagastamine
7.1) Teenuse saaja on kohustatud parkima jalgratast nähtavas kohas ning järgima parkimisel
liiklusseadust. Teenuse saaja peab tagama selle, et jalgratas ei ohustaks kaasliiklejate ohutust.
7.2) Renditavaid jalgrattaid ei ole lubatud parkida:
a) valgusfooride juurde;
b) parkimispileti masinate või parkimismeetrite juurde;
c) liiklusmärkide juurde;
d) kõnniteedele, mis on kitsamad kui 1,50 meetrit;
e) hädaväljapääsude vahetusse lähedusse;
f) segades reklaamikandjate vaadet.
7.3) Sõltumata renditava jalgratta kasutamata jätmise kestuses peab see olema lukustatud.
7.4) Käesolevate Sixt jalgrattarendi tüüptingimuste mistahes rikkumiste eest tuleb tasuda
leppetrahv hinnakirja alusel, mis on kirjas veebilehel www.[●].ee (Eesti) või veebilehel
www.nextbike.net (läbi viite kohalikule infole). Teenuse saaja ei jää ilma võimalusest
tõendada kahju tegelikku suurust.
7.5) Jalgratast pole lubatud parkida siseruumidesse, tagaaedadesse või jätta neid teiste
liiklusvahendite sisse.
7.6) Jalgrataste tagastamine väljaspool kokkulepitud kasutusala ei ole lubatud. Erandid sellele
reeglile on leitavad kas rentimispunktist või veebilehelt www.[●].ee (Eesti) või veebilehelt
www.nextbike.net (läbi viite kohalikule infole).
7.7) Jalgratas tuleks tagastada mõnda meie ametlikest rentimispunktidest. Nimekiri
praegustest ametlikest rentimispunktidest on avalikult leitav meie veebilehelt www.[●].ee
(Eesti) või veebilehelt www.nextbike.net (läbi viite kohalikule infole). Jalgratas peab olema
lukustatud rentimise alguses väljastatud koodiga. Teenuse saaja peab teavitama Sixt
jalgrattarenti rentimise lõpetamisest telefoni teel, mobiilirakenduse kaudu, interneti kaudu või
rentimisterminalis, märkides ametliku rentimispunkti (koos tänava nime ja maja numbri või
rentimispunkti numbriga).

§ 8. Sixt jalgrattarendi ja Teenuse saaja vastutus
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8.1) Teenuse saaja saab Sixt jalgrattarendi teenuseid ja vastutab täielikult igasuguse kahju
eest, mida Sixt jalgrattarendile sellega seoses põhjustab hooletusest, raskest hooletusest või
tahtlikult.
8.2) Teenuse saaja on täielikult vastutav renditava jalgratta kahjustamise eest perioodil alates
hetkest, kui ta saab luku koodi, kuni hetkeni, mil Sixt jalgrattarent on kontrollinud tagastatud
rendijalgratta seisundit. Juhul, kui leitakse, et jalgratta tehnilist seisundit on kahjustatud, siis
on Sixt jalgrattarent kohustatud sellest Teenuse saajat teavitama. Teenuse saaja ei ole vastutav
kahju eest, millest Sixt jalgrattarent pole Teenuse saajat teavitanud 48 tunni jooksul pärast
rentimise lõppu.
8.3) Teenuse saaja on samuti täielikult vastutav kõigi kahju korvamisega seotud kulude eest,
mis on tekkinud käesolevate tüüptingimuste rikkumise tulemusel.
8.4) Sixt on vastutav tahtlikult või raske hooletusega põhjustatud kahju eest Teenuse saaja
suhtes. Sixt jalgrattarent ei ole vastutav jalgratta ebakorrektse kasutuse korral, sealhulgas
jalgrattakorvis ebakorrektselt transporditavate asjade ja ebakorrektse transportimise tulemusel
tekkinud kahju eest.
8.5) Sixt jalgrattarent ei ole vastutav juhul, kui jalgratast on ebakorrektselt või renditavate
jalgrataste kasutamise reegleid rikkudes kasutatud (paragrahv 3).
8.6) Juhul, kui renditav jalgratas on varastatud rentimisperioodi jooksul, siis tuleb Teenuse
saajal sellest koheselt teavitada Sixt jalgrattarenti ja politseid, märkides jalgratta
identifitseerimisnumbrit.

§ 9. Vajalik tegevus õnnetuse korral
9.1) Juhul, kui õnnetuses on osalenud lisaks Teenuse saajale ka kolmas osapool või
puudutatud on kolmanda osapoole vara või kui õnnetus on põhjustanud vigastusi, siis on
Teenuse saaja kohustatud koheselt teavitama õnnetusest Sixt jalgrattarenti ja politseid.
9.2) Käesoleva paragrahvi rikkumise korral on Sixt jalgrattarendil õigus nõuda Teenuse
saajalt leppetrahvi vastavalt punktile 7.4 ja blokeerida Teenuse saaja konto.

§ 10. Jalgrattarendi abonement (Eestis)
10.1) Sixt jalgrattarendi hooaja-, kuu- või muu abonemendi Eestis saamise ja kasutamise
reeglid asuvad veebilehel www.[●].ee.

§ 11. Teenuse saaja konto kaitse
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11.1) Teenuse saaja on kohustatud kaitsma oma kliendikonto autoriseerimata kasutamise eest.
Selle punkti rikkumise korral on Sixt jalgrattarendil õigus nõuda Teenuse saajalt leppetrahvi
vastavalt punktile 7.4 ja blokeerida Teenuse saaja konto.
11.2) Sixt jalgrattarendi sisenõuete kohaselt ei ole Sixt jalgrattarendi töötajatel lubatud küsida
kliendi salasõna, välja arvatud juhul, kui klient võtab Sixt jalgrattarendiga selles küsimuses
ise ühendust.
11.3) Teenuse saajal on õigus oma isiklike andmete muutmiseks oma kliendikontol igal ajal
ilma piiranguteta.
11.4) Juhul, kui Teenuse saaja saab teada, et tema konto andmeid on kasutatud muudel
eesmärkidel kui Sixt jalgrattarendi teenuse kasutamiseks, siis tuleb sellest Sixt jalgrattarenti
teavitada.
11.5) Konto, mida pole kasutatud kauem kui 12 kuud, deaktiveeritakse automaatselt. Teenuse
saaja võib oma konto uuesti aktiveerida pöördudes klienditeeninduse keskusesse telefoni teel,
tekstisõnumi või e-kirja teel.

§ 12. Kliendikonto blokeerimine
12.1) Sixt jalgrattarendil on õigus blokeerida kasutajakontosid teenuste illegaalse või
sobimatu kasutamise korral.

§ 13. Teenuste hinnad
13.1) Sixt jalgrattarendi teenused on hinnastatud vastavalt rentimisprotsessi alguses
kehtivatele hindadele. See hinnakiri on leitav veebilehelt www.[●].ee (Eesti) või
www.nextbike.net (läbi viite kohalikule infole).
13.2) Eripakkumised ja –hinnad ning muud kampaaniad kehtivad ainult üheks sõiduks.
Täpsemad tingimused iga eripakkumise kohta on leitavad veebilehelt www.[●].ee (Eesti) või
www.nextbike.net (läbi viite kohalikule infole).

§ 14. Maksmine ja maksetega hilinemine
14.1) Teenuse saaja on kohustatud tasuma saadud teenuste eest, kasutades krediit- või
deebetkaarti.
14.2) Kaardiga makstes arvestatakse maha deposiit 9 eurot. Seda summat kasutatakse saadud
teenuste eest tasumiseks.
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14.3) Juhul, kui deposiit on väiksem, kui kõigi teenuste eest tasutav summa, siis on Sixt
jalgrattarendil õigus väljastada kliendile arve summas, mis ületab punktis 14.2 nimetatud
summat, vastavalt hinnakirjale.
14.4) Kui klient ei maksa teenuste eest tähtaegselt, siis on Sixt jalgrattarendil õigus nõuda
kohest arve maksmist ja peatada jalgrattarendi teenus, kuni klient on kõik tasumata maksed
sooritanud.

§ 15. Arvete esitamise ja tasumise kord
15.1) Sixt jalgrattarent kehtestab renditasud kooskõlas hinnakirjaga. Arvete esitamine toimub
automaatselt pärast iga teenuse kätte saamist ja võttes aluseks Sixt jalgrattarendi tehtud
kalkulatsiooni.
15.2) Kui algne deposiit on ära kasutatud, siis arvestatakse kliendi makseid automaatselt, kuid
Sixt jalgrattarendil on õigus pöörduda kliendi poole telefoni või e-kirja teel, et nõuda kliendilt
maksekohustuste kohest täitmist, kui makse ei teostunud tähtaegselt.
15.3) Vastuväited debiteeritud summadele tuleb esitada kirjalikult 1 kuu jooksul pärast
debiteerimise toimumist. Tagasimaksmisele kuuluvad summad tagastatakse Teenuse saaja
kontole või arvestatakse maha tulevaselt makselt, kui Teenuse saaja pole teistmoodi soovinud.
15.4) Teenuse saajal on õigus nõuda Sixt jalgrattarendilt tagastamist ainult siis, kui nõue on
põhjendatud ja selge.

§ 16. Lepingu lõppemine
16.1) Sõlmitud leping võib olla lõpetatud kokkuleppel või, heas usus arvestades teineteise
mõistlikke huve, ühepoolselt mistahes hetkel. Teenuse saaja võib oma kliendikonto kustutada
igal ajahetkel.
16.2) Eripakkumised on kehtivad ja lõppevad vastavalt nende kasutustingimustele.
16.3) Eripakkumise lõppemisel kliendikonto ei kustutata. Kui Teenuse saaja soovib oma
kliendikontot kustutada, siis on seda võimalik teha veebilehel www.[●].ee.

§ 17. Andmekaitse
17.1) Sixt jalgrattarent on õigustatud kasutama ja salvestama klientide isiklikke andmeid
ainult kooskõlas Eestis ja Euroopa Liidu andmekaitse reeglitega Teenuse saajaga sõlmitud
lepingu alusel teenuste osutamise ning osutatavate teenuste kvaliteedi parandamise eesmärgil.
Klient annab selleks selgelt väljendatud nõusoleku enne renditeenuse kasutama hakkamist.
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17.2) Sixt jalgrattarendil on õigus talletada ja salvestada kõik protsessid, mis on seotud
jalgrataste rentimisega, sealhulgas telefonikõned. Salvestisi kasutatakse selleks, et kontrollida
väljastatud arvete korrektsust ja parandada klienditeeninduse kvaliteeti. Andmed salvestatakse
minimaalses mahus minimaalselt vajalikuks tähtajaks ning on kaitstud autoriseerimata isikute
ligipääsu eest.
17.3) Sixt jalgrattarendil on õigus avaldada informatsiooni klientide kohta seadusega seda
informatsiooni nõudma õigustatud uurimisorganitele, kui Sixt jalgrattarendile on edastatud
tõendid ja avaldus päringu esitanud uurimisorganilt, et eelnimetatud informatsioon on vajalik
väärteo või kuriteo uurimiseks, või kui päring on esitatud muul seaduses sätestatud alusel.
17.4) Kui makse sooritatakse krediitkaardiga, siis saadetakse kliendi krediitkaardi andmed
edasi meie partnerile World Pay (The Royal Bank of Scotland) verifitseerimiseks ja renditasu
arvestamiseks. Peale registreerimist ei ole krediitkaardi andmed nähtavad ega saadaval Sixt
jalgrattarendi või Nextbike’i töötajatele.
17.5) Renditavaid jalgrattaid võidakse varustada GPS-kontrollsüsteemiga, mida võidakse
kasutada rentimise ajal ainult jalgratta tagasi saamiseks varguse, röövi või omastamise korral.
Enne renditeenuse kasutama hakkamist on klienti informeeritud GPS-ist ja klient nõustub
GPS-i kasutamisega.
17.6) Rohkem informatsiooni andmekaitse reeglistiku kohta on kättesaadav veebilehel
www.nextbike.net.

§ 18. Muud sätted
18.1) Käesolevatele tüüptingimustele on kohaldatav Eesti õigus.
18.2) Suulised kokkulepped ei ole juriidiliselt siduvad.
18.3) Sixt jalgrattarent võib käesolevaid tüüptingimusi muuta igal ajal, teavitades
muudatustest Teenuse saajat enne järgmist teenuse saamise algust ja mille järel jääb Teenuse
saajal muudatustega mittenõustumise korral õigus leping lõpetada.

Rohkem informatsiooni jalgrattarendi teenuste ja rahvusvaheliste koostööpartnerite
kohta on leitav veebilehelt www.[●].ee või veebilehelt www.nextbike.net.
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