Termeni si conditii:
Inchirierea inceteaza de drept prin simpla implinire a termenului de inchiriere, fara a
mai fi nevoie de o instiintare prealabila.
Prezentul contract poate fi prelungit numai prin acordul partilor cu intocmirea unui
act aditional.
Perioada minima de inchiriere este de 24 de ore.
Pretul este negociat si este stabilit pe unitati de timp.
Plata pretului se face in momentul incheierii contractului si al predarii autoturismului.
Aceasta se va returna la predarea autoturismului de catre CLIENT/BENEFICIAR cu
conditia imperativa a returnarii la data, ora si locul stabilite, in aceeasi buna stare cu
documentele, accesoriile si echipamentele in bune conditii.
Garantia nu se va restitui in urmatoarele situatii:
*In cazul in care autoturismul nu este returnat la data, ora si locul stabilite in aceeasi
buna stare, cu documentele, accesoriile si echipamentul in conditii bune;
*Autoturismul prezinta zgarieturi, vopsea sarita, huse arse sau rupte;
*In cazul pierderii sau deteriorarii cheilor masinii
*In cazul in care nu aduce autoturismul cu rezervoril plin;
*Daca beneficiarul trece granitele tarii cu autoturismul inchiriat;
*In caz de furt al autoturismului;
*Daca incredinteaza autoturismul spre a fi condus de o alta persoana;
*In caz de accident produs din vina CLIENTULUI/BENEFICIARULUI sau din culpa
comuna;
*In caz de neanuntare a proprietarului/furnizorului prin telefon in maxim o ora de la
producerea oricarui incident in legatura cu autoturismul inchiriat.
Daca daunele aduse autoturismului, ce face obiectul prezentului contract, au fost
provocate ca urmare a folosirii acestuia de catre client/beneficiar sau in timpul
folosirii acestuia, clientul/beneficiarul, se obliga sa plateasca direct
proprietarului/prestatorului, valoarea acestor daune pana la concurenta sumei de
GARANTIE.
Pentru rezervarea unui autoturism se plateste de catre client in avans. In cazul in care
clientul renunta la inchirierea autoturismului inainte de primirea acestuia sau in
timpul desfasurarii contractului, avansul platit nu se mai restituie.
Obligatiile Clientului/Beneficiarului
*Sa citeasca cu atentie prezentul contract care exprima vointa liber exprimata a
partilor si sa confirme acceptarea neconditionata a tuturor clauzelor, prin semnarea
acestui contract de inchiriere;
*Sa aiba varsta de 21 de ani implinita la data incheierii contractului de inchiriere;
*Sa posede permis de conducere de peste 2 (doi) ani;
*Sa nu treaca granitele tarii cu autoturismul inchiriat;
*Sa nu incredinteze autoturismul inchiriat spre a fi condus de alte persoane;
*Sa nu subinchirieze autoturismul ce face obiectul prezentului contract de inchiriere;
*Sa intrebuinteze bunul ca un bun proprietar, potrivit destinatiei sale, in conformitate
cu dispozitiile prezentului contract precum si cu cele continute de actele aditionale la
prezentul contract, prezente, viitoare sau eventuale, cu uzantele in materie si
prevederile legale in vigoare;
*Sa returneze autoturismul la data, ora si locul stabilite in prezentul contract;
*Sa nu distruga sau sa piarda documentele sau cheile masinii;
*Sa plateasca stationarea autoturismului pe perioada eventualei reparatii, in caz de
accident din vina clientului sau din culpa comuna. O zi de stationare echivalent cu
pretul unei zi de inchiriere;
*Sa predea autoturismul spalat si curat,in caz contrar se va aplica o penalizare de 15
euro ;
*In caz de accident, clientul/beneficiarul este obligat sa anunte
prestatorul/proprietarul in termen de o ora de la producerea acestora indiferent din
vina cui s-a produs;
*Sa apere bunul inchiriat in contra uzurparilor, prin uzurpare intelegandu-se orice
atingere provenita de la o terta persoana asupra proprietatii sau autoturismului
inchiriat;
*Sa aiba asupra sa, pe toata durata derularii contractului, certificatului de
inmatriculare, precum si toate documentele masinii predate de proprietar la
inchirierea autoturismului;
*Sa plateasca pe loc, odata cu restituirea autoturismului, contravaloarea daunelor
provocate autoturismului inchiriat, in situatia in care aceasta (valoarea daunelor) nu
depaseste suma de GARANTIE.
Obligatiile Proprietarului/Prestatorului
*De a livra clientului/beneficiarului ce face obiectul prezentului contract in stare
buna, fara defecte;
*De a restitui garantia in cazul in care sunt respectate toate clauzele contractuale de
catre client/beneficiar;
*De a transmite folosinta linistita si utila a autoturismului;
*De a livra autoturismul spalat si curat.
Prestatorul/Proprietarul nu raspunde de tulburarea cauzata
CLIENTULUI/BENEFICIARULUI prin fapta unui tert care nu invoca un drept al sau
asupra autoturismului.
In situatia nepredarii la termenul stipulat in contract sau in actele aditionale ale
acestuia, a autoturismului, PROPRIETARUL/PRESTATORUL va putea intenta
CLIENTULUI/BENEFICIARULUI plangere penala pentru savarsirea infractiunii de abuz
de incredere prevazuta si pedepsita de art. 213 Cod Penal solicitand de asemenea si
obligarea acestuia la plata despagubirilor civile.
Proprietarul/Prestatorul isi rezerva dreptul de a solicita organelor de politie sa dea in
urmarire generala autoturismul inchiriat si nerestituit la termenul in locul stipulat in
contract Nerestituirea la termenul si locul stabilit in prezentul contract al
autoturismului inchiriat are drept consecinta obligarea CLIENTULUI/BENEFICIARULUI
la plata penalitatilor de intarziere dupa cum urmeaza:
*Intarziere maxim 4 ore – 5Euro/ora.
*Intarziere peste 4 ore – 1 zi inchiriere.
Clientul/Beneficiarul se obliga ca autoturismul inchiriat:
*Sa nu fie condus sau folosit in contradictie cu orice reglementari legale legate de
trafic, vama sau altele;
*Sa nu transporte pasageri sau obiecte, cu titlu oneros;
*Sa nu fie supraincarcat peste limitele inscrise in certificatul de inmatriculare al
acestuia;
*Sa nu impinga sau sa tracteze orice vehicul, rulota sau alte obiecte;
*Sa nu fie condus sau folosit de client in timp ce se afla sub influenta alcoolului,
drogurilor,

barbituricelor, a narcoticelor sau a oricarei substante care sa-i afecteze starea de
concentrare sau capacitate de conducere;
*Sa nu fie folosit in orice intrecere, competitie sau test;
*Sa nu fie parasit cu cheile in contact, cu usi, geamuri sau portbagaj deschise;

*Sa nu fie condus sau folosit altfel decat in deplina concordanta cu instructiile sau
recomandarile producatorului autoturismului inchiriat.
In cazul aparitiei unor defectiuni, reparatia autoturismului trebuie facuta la unul din
service-urile agreate de PROPRIETAR/PRESTATOR.
Daca Clientul/Beneficiarul nu intrebuinteaza bunul, total sau partial potrivit
destinatiei sale si incalca conditiile de utilizare Proprietarului/Prestatorului va putea
cere rezilierea contractului cu daune interese.
Proprietarului/Prestatorului i se va da dreptul de a nu inchiria masina fara vreo
explicatie suplimentara.
Clientul/Beneficiarul nu poate instraina/ceda cu titlul gratuit sau cu titlu oneros
autoturismul inchiriat.Cesiunea prezentului contract nu este permisa. Cheltuielile de
folosinta a autoturismului, din culpa sa, sau din culpa comuna.
Clientul/Beneficiarul nu poate retine bunul, invocand in compensatie creante
prezentate, viitoare sau eventuale pe care le-ar putea avea contra
PROPRIETARULUI/PRESTATORULUI.
Clientul/Beneficiarul rapunde pentru pierderea – in tot sau in parte – a
autoturismului, din culpa sa, sau din culpa comuna.
Daca Clientul/Beneficiarul produce daune unui tert in timpul folosirii sau a
conducerii autoturismului, acesta va raspunde personal pentru toate consecintele
produse tertului.
Autoturismul inchiriat este asigurat de catre PROPRIETAR/PRESTATOR in regim de
FULL CASCO.
Clientul/Beneficiarul si insotitorii sai nu au asigurare personala de accidente inclusa
in pretul inchirierii masinii.
PROPRIETARUL/PRESTATORUL nu poate fi facut responsabil pentru accidente
suferite de client/beneficiar si insotitorii lui, pentru motive legate de functionarea
autoturismului, pentru pierderea obiectelor lasate de client/beneficiar sau insotitorii
sai in autoturism sau alte cauze.
Clientul/Beneficiarul este responsabil si este de acord sa plateasca toate cheltuielile
si despagubirile pentru urmatoarele:
1. Pagubele cauzate autoturismului de intretinerea necorespunzatoare, precum si de
cele produse motorului, cutiei de viteza, sau a diferentialului ca urmare a
lipsei/insuficientei ungerii sau supraincalzirii;
2. Pagubele produse anvelopelor/camerelor prin taiere;
3. Pagubele produse asupra tuturor componentelor instalatiei electrice;
4. Pagubele produse pieselor de rezerva, si a oricaror bunuri existente in vehicul;
5. Pagubele de orice fel ca urmare a patrunderii cu autoturismul in locuri inundate;
6. Pagubele produse oricarui ansamblu sau parti componente a autoturismului prin
nerespectarea normelor de siguranta a circulatiei pe drumurile publice si a normelor
privind incarcarea si aranjarea bagajelor pe timpul transportului;
7. Furtul sau tentativa de furt neconfirmata de politie ori daca la politie nu s-a
inregistrat reclamatie in legatura cu aceasta, precum si in cazul in care la comiterea
furtului sau tentativei de furt au luat parte persoane din familia clientului
beneficiarului – persoana fizica sau juridica – sau prepusii acestuia;
8. Pagube produse autoturismului inchiriat in cazul in care:
*Accidentul a fost produs cu intentie;
*Accidentul a fost produs in timp ce se afla sub influenta alcoolului, a drogurilor, a
barbituricelor, a narcoticelor, sau a oricaror substante care sa ii afecteze starea de
concentrare sau capacitatea de conducere, precum si in timpul comiterii unor fapte
incriminate de legea penala, de legea privind circulatia pe drumurile publice, chiar
daca aceste fapte nu s-au produs pe aceste drumuri, pe drumuri care nu sunt
publice, sau in timpul savarsirii unor infractiuni;
*Accidentul a fost produs in timpul cand autorul faptei incerca sa se sustraga de la
urmarire.
Clientul/Beneficiarul este de acord sa protejeze interesele
PROPRIETARULUI/PRESTATORULUI si ale companiei de asigurari, in caz de accident,
furt sau pagube ale autoturismului inchiriat prin: obtinerea numerelor si adreselor,
partilor implicate si a martorilor, neabandonarea vehicului fara luarea masurilor
necesare pazei acestuia, anuntarea PROPRIETARULUI/PRESTATORULUI prin telefon
in maxim o ora de la producerea incidentului.
Documentele ce trebuie obtinute de catre Client/Beneficiar in caz de accident,
paguba sau furt de la cea mai apropiata sectie de politie, sunt urmatoarele si trebuie
sa contina:
*Raportului politiei cu semnatura ofiterului ce a redactat documentul si ștampila
sectiei de politie care sa contina in mod obligatoriu specificarea conducerii sau nu
sub influenta alcoolului, in caz de accident si cea de-a doua anexa a raportului
pentru compania de asigurari care sa contina aceleasi detalii;
*Autorizatia de reparare care sa contina semnatura ofiterului ce a redactat
documentul si ștampila sectiei de politie.
Fara prezentarea documentelor de mai sus in cazul in care CLIENTUL/BENEFICIARUL
sofer a incalcat legile romanesti si codul rutier roman sau vreuna din clauzele
contractului de inchiriere. Acesta ramane responsabil pentru toate pagubele,
costurile si/sau pierderile cauzate PROPRIETARULUI/PRESTATORULUI.
Orice clauza care contravine dispozitiilor prezentului contract de inchiriere nula.
Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract trebuie
sa fie transmisa in scris.Clauzele convenite in prezentul contract pot fi modificate
numai sub forma unor acte aditionale incheiate numai de catre
PROPRIETAR/PRESTATOR si CLIENT/BENEFICIAR, personal sau prin reprezentantii
lor.
Nerespectarea de catre partile contractante a obligatiilor cuprinse in prezentul
contract de inchiriere si in eventualele acte aditionale la acesta, dupa caz, atrage
raspunderea contractuala a partii in culpa potrivit dreptului comun si a legilor
speciale.
Fotografierea/ filmarea obiectivelor diplomatice este strict interzisa.
Contractul va fi interpretat conform legislatiei romane, fiind guvernat de aceasta.
Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legatura cu interpretarea si desfasurarea
prezentului contract, vor fi dispuse spre solutionare Judecatoriei Dolj.
Limba care guverneaza prezentul contract este limba romana.

