
 
Vanarehvide kogumise, veo ja tasuta vastuvõtmise leping nr. ………..  
 
Tallinnas, ............................................2008.a.  
.....................................……………………………….., edaspidi “Turustaja”, juhatuse 
liikme  
................................................................. isikus ühelt poolt 
ja  
MTÜ Eesti Rehviliit (Reg. Nr. 80118804), edaspidi “MTÜ”, volitatud isiku Kaur 
Kuurme isikus teiselt poolt 
 
sõlmisid pooled käesoleva lepingu alljärgnevas:  
Mõisted  
Rehvid – sõiduautode ja veoautode rehvid ning nende haagiste rehvid; 
Turustaja müügikoht- koht, kus turustaja müüb rehve 
Maaletooja- maaletoojaks käesolevas lepingus loetakse Tootjat Jäätmeseaduse mõistes; 
Arvuline vastavus –iga müüdud rehvi kohta on kohustus vastu võtta 1 samas mõõdus 
rehv. 
 

1. Lepingu objekt  

1.1. Turustaja müügikohas Vanarehvide vastuvõtmine ja transpordi korraldamine 
Rehviliidu vastuvõtupunktini 

2. MTÜ kohustused  
2.1 MTÜ kohustub Vanarehvid alates 01.01.06 Turustajalt tasuta vastu võtma. 
2.2. MTÜ kohustub mitte edastama kolmandatele isikutele andmeid, mis on saanud 
MTÜ-le teatavaks seoses Turustaja raamatupidamisdokumentide kontrolliga. 
2.3 MTÜ kohustub valmistama ja tasuta Turustaja käsutusse andma Teabekandja, kuhu 
kantakse informatsioon, et Turustaja on MTÜ koostööpartner. 

  
3. Turustaja kohustused  
3.1. Turustaja kohustub paigaldama kõikidesse oma müügikohtadesse nähtavale kohale 
Teabekandja, koheselt pärast selle üleandmist Turustajale MTÜ poolt. 
3.2. Turustaja kohustub kõikidele Rehvide Maaletoojatele, kelle Rehve Turustaja 
müügikohas müüakse saatma kirja, mis on toodud käesoleva lepingu lisas nr.2. 
3.3. Turustaja kohustub MTÜ-d informeerima oma müügikohtade asupaikadest ja 
viivitamatult teatama MTÜ-le müügikoha sulgemisest või uue müügikoha avamisest. 
Käesoleva lepingu sõlmimise hetkel olev müügikohtade nimekiri koos aadresside ja 
kontaktisikutega vormistatakse käesoleva lepingu lisana nr.1. 
3.4. Turustaja kohustub enda müügikohas mitte müüma rehve, mille Maaletooja pole 
tasunud iga müügil oleva Rehvi eest taaskasutamise tasu MTÜ-le või mõnele teisele 
mittetulunduslikus vormis toimivale vanarehvide tootjavastutusorganisatsioonile. 
3.5. Turustaja kohustub arvulise vastavuse alusel võtma oma klientidelt Vanarehve tasuta 
vastu alates 01.01.06. 



3.6. Turustaja kohustub esimesel nõudmisel esitama MTÜ-le dokumendid, mis on 
vajalikud käesoleva lepingu punkti 3.4. täitmise kontrolliks. 
3.7. Turustaja kohustub oma kulude ja oma vahenditega korraldama Vanarehvide 
kogumise ja veo Rehviliidu poolt loodud Vanarehvide kogumiskohta. 
 
4. Dokumentide kontroll 
4.1. Turustaja kohustub tagama MTÜ-le vajadusel ligipääsu  Turustaja dokumentidele, 
mis puudutavad rehvide hankimist. Dokumentide kontroll on MTÜ -le vajalik, et tagada 
kontroll käesoleva lepingu punkti 3.4. täitmise üle, kus Turustaja kohustub enda 
müügikohas mitte müüma rehve, mille Maaletooja pole tasunud iga müügil oleva Rehvi 
eest taaskasutamise tasu MTÜ-le või mõnele teisele mittetulunduslikus vormis toimivale 
vanarehvide tootjavastutusorganisatsioonile. 
4.2. Kahtluste tekkimisel on MTÜ l õigus nõuda Turustaja rehvide ostudokumentide 
kontrollimist MTÜ poolt valitud audiitori poolt. Juhul kui ilmneb, et Turustaja on 
müünud rehve, millelt on tasumata taaskasutustasu tasub Turustaja audiitori palkamisega 
seonduvad kulud. 
4.3. Turustaja rehvide ostudokumentide kontroll tagab võrdsed tingimused kõigile 
rehviettevõtjatele, kes on liitunud MTÜ Eesti Rehviliidu kogumis- ja 
taaskasutamissüsteemiga.   
 
 
5. Tasud  
5.1. Turustaja ei maksa tasu MTÜ-le Vanarehvide üleandmisel Vanarehvide 
kogumiskohta. 

 
6. Force Majeure  
6.1.Käesoleva lepingu pooled on vabastatud lepingust tulenevate osaliselt või täielikult 
mittetäidetud kohustuste eest, kui täitmise võimatus on tingitud vääramatust jõust.  
6.2.Vääramatu jõuna vaadeldakse näiteks, kuid mitte ainult, maavärinat, üleujutust, 
tulekahju, streiki, töökatkestust, töövaidlusi, impordi või ekspordi keeldu, raharingluse 
piiranguid, voolukatkestusi, muudatusi riigiorganite poolt antavates seadustes, määrustes 
või eeskirjades või muu situatsiooni, mida kumbki pool ei suuda mõjutada või mille 
tekkimise eest kumbki pool ei saa vastutada ja mis on tekkinud pärast käesoleva lepingu 
sõlmimist.  
6.3.Kumbki pool on kohustatud teist poolt koheselt vääramatu jõu situatsiooni 
tekkimisest informeerima, ja rakendama kõiki meetmeid, et tekkida võiv kahju oleks 
võimalikult minimaalne.  
6.4. Punktis 6.3. nimetatud teate mittesaatmisel ei ole poolel õigust viidata vääramatule 
jõule, kui lepingu mittetäitmise põhjusele.  

 
7. Lepingu tähtaeg  
7.1. Leping jõustub allakirjutamisel ning on sõlmitud tähtaega määramata.  
7.2. Mõlemal poolel on õigus käesolev leping lõpetada, teatades sellest teisele poolele 
ette 1 kuu. 



7.3. MTÜ-l on õigus käesolev leping erakorraliselt lõpetada teatades sellest Turustajale 
ette 1 päev. MTÜ-l on õigus käesolev leping erakorraliselt lõpetada üksnes juhul kui 
ilmneb, et Turustaja on rikkunud käesoleva lepingu punkti 3.4.  
 
8. Vaidluste lahendamine  
8.1. Lepingu täitmise käigus tekkinud vaidlused püüavad pooled lahendada eelkõige 
läbirääkimiste teel. Juhul, kui see ei õnnestu, lahendatakse vaidlused kohtu korras, 
algusega Harju Maakohtus.  
8.2. Käesolev leping on koostatud kahes eksemplaris, mis omavad võrdset juriidilist 
jõudu.  

 
9. Poolte rekvisiidid  
TURUSTAJA       MTÜ  
______________________                                       MTÜ Eesti Rehviliit  
______________________    Vana- Narva mnt.26, Maardu 74114 
______________________    Tel: 6 339 246 
______________________    Fax: 6 339 241 
______________________    info@rehviliit.ee  

  
 
 
.................................................   ........................................................ 
 



 
 
 
 
Lisa 1  
Käesolevaga kinnitame, et lepingu sõlmimise hetkel asuvad Turustaja müügikohad järgmistel 
aadressidel:  
Müügikoht   aadress    kontaktisik  
 
1.  
 
2.  
 
3.  
 
4.  
 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turustaja        Tootjavastutusorganisatsioon 
 
 
 
................................................    .....................................................



 
Lisa 2 
 
Kirja näidis rehvide maaletoojale. 
 
 
Lp.Koostööpartner 
 
 
Kehtiv jäätmeseadus käsitleb rehve probleemtootena, mille kogumise ja taaskasutamise kulud 
peab katma rehvide maaletooja. 
 
“Mootorsõidukite ja nende osade kogumise, tootjale tagastamise, taaskasutamise või 
kõrvaldamise nõuded, kord ja sihtarvud ning rakendamise tähtajad“ määrus ja määruse 
muudatus, mis võeti vastu 28. 07. 2005, mis jõustus 12. 08. 2005 kohustuvad rehvide 
maaletoojaid korraldama vanarehvide kogumise ja tootjale tagastamise selliselt, et 
vanarehvide omanikule oleks vanarehvidest loobumine võimalikult mugav ja vanarehvide 
kogumiskohta üleandmine võimalik vähemalt selle omaniku elukohajärgse maakonna piires 
või 50 km raadiuses. 
 
Seoses kogumissüsteemi praktilise käivitumisega alates 1. jaanuarist 2006.a. oleme sõlminud 
vanarehvide kogumise, veo ja tasuta üleandmise lepingu MTÜ-ga Eesti Rehviliit, milles 
oleme endale võtnud kohustuse mitte müüa rehve, mille pealt ei ole tasutud taaskasutustasu. 
 
Edaspidi peab meile müüdavatel rehvidel olema arvel märge, et taaskasutustasu on tasutud. 
 
Alates 1.01.06 ei müü me enam neid rehve, mille pealt on taaskasutustasu tasumata. 
 
Seega, johtuvalt eeltoodust, palume Teil sõlmida vanarehvide kogumise ja taaskasutamise 
korraldamise leping MTÜ-ga Eesti Rehviliit, kes on lepingutega taganud üleriigilise 
kogumisvõrgu toimimise või mõne teise tootjavastutusorganisatsiooniga, kes tagab 
lepingutega üleriigilise kogumisvõrgu toimimise, tekkivate ja ajalooliste jäätmete kogumise. 
 
MTÜ-ga Eesti Rehviliit lepingu sõlmimise üksikasjadega saab tutvuda interneti aadressil 
www.rehviliit.ee 
 
 
Ette tänades, 
 
 
 
............................................. 
 
 


