
    

TERMENI SI CONDITII DE INCHIRIERE – ANEXA 2 LA CONTRACTUL DE INCHIRIERE 
PREAMBUL: 
Clauzele contractuale includ informa1ile din urmatoarele documente: Contract de Inchiriere (Contractul), Termeni si Condi1i de Inchiriere (T&C), Anexa 1: Fisa de Predare – 
Primire (PVPP) si Anexele la Contract. Condi1ile de fata sunt obligatorii si trebuie respectate pentru a putea inchiria un autoturism de la Locator. Toate tarifele includ TVA si 
sunt exprimate in EURO (€). Pla1le se vor efectua in RON la cursul de vanzare ING Bank din data facturarii. 
ART 1. OBLIGATIILE LOCATORULUI 
1. Sa transmita Clientului dreptul de folosinta asupra autovehiculului ce cons1tuie obiectul Contractului prin: predarea autovehiculului imediat dupa semnarea 

contractului, in buna stare de func1onare pe baza unei fise de predare-primire, completarea si semnarea fisei de predare-primire, inmanarea cheilor si a actelor masinii 
(cer1ficat de inmatriculare, polita de asigurare RCA, rovigneta) in copie; 

2. Sa asigure Clientului asistenta ru1era pe teritoriul Romaniei, pe toata durata Contractului, 24h/24, 7 zile/7 in caz de accident sau pana mecanica; 
3. Sa inlocuiasca autovehiculul intr-un interval de 24 ore (in limita disponibilita1i), in caz de avarie care nu poate fi remediata pe loc, daca avaria nu este din vina Clientului, 

in func1e de loca1a in care s-a constatat defec1unea. In cazul in care Locatorul se afla in imposibilitatea de a inlocui autovehiculul, clientului i se va res1tui chiria 
aferenta perioadei in care nu a putut u1liza autovehiculul. In cazul in care Locatorul considera ca avaria este si din vina Clientului, Locatorul nu va mai asigura autovehicul 
la schimb Clientului si va re1ne integral chiria pla1ta cu 1tlu de daune-interese; 

4. Locatorul nu este responsabil de pierderile suportate de catre Client in caz de avariere sau defectare a autovehiculului. Din momentul livrarii autovehiculului catre Client 
si pana la reintrarea in posesia acestuia, Locatorul este exonerat de orice raspundere pentru daunele provocate in trafic de autovehiculul inchiriat Clientului, de taxele de 
drum sau de pod sau de amenzi cauzate de incalcarea regulilor de circula1e pe drumurile publice sau a legisla1ei in vigoare precum si de orice costuri rezultate in urma 
ac1unilor autorita1lor locale in legatura cu autovehiculul inchiriat; 

5. Locatorul nu poate fi 1nut raspunzator pentru eventualele obiecte uitate in Autovehicul de catre Client si neiden1ficate la predarea autovehiculului; 
6. Sa garanteze Clientului folosinta linis1ta a autovehiculului, cand acesta si-a indeplinit intocmai obliga1ile asumate prin prezentul Contract. 
ART 2. OBLIGATIILE CLIENTULUI` 
7. Atat Clientul cat si soferii suplimentari men1ona1 in contract trebuie sa indeplineasca urmatoarele condi1i: 

- Sa aiba varsta minim 23 de ani si sa de1na dreptul de a conduce de cel pu1n 3 (trei) ani; 
- Sa de1na un permis de conducere na1onal si/sau interna1onal valabil (obligatoriu permis interna1onal pentru acte emise in tari cu alta scriere decat in alfabetul 

La1n si pentru cele ob1nute prin conducere auto cu volan pe dreapta, Ex.: UK, India, Australia, Japonia.);  
2. Sa prezinte in original la semnarea Contractului permisul de conducere impreuna cu un act de iden1tate. In toate situa1ile, contravaloarea garan1ei si a chiriei trebuie 

achitate de catre Client Locatorului numerar, cu card de debit/credit sau prin virament bancar pana cel tarziu in momentul preluarii autovehiculului de catre client. Nu 
sunt acceptate copii ale permisului de conducere sau actului de iden1tate, dovezi de circula1e in copie sau permis de conducere expirat; 

3. Sa permita conducerea autovehiculului doar persoanelor autorizate de Locator si men1onate in Contract (sofer si Soferi adi1onali), sau reprezentan1lor Locatorului; in 
caz contrar Clientul va suporta integral contravaloarea daunelor produse asupra autovehicului produse de persoane neautorizate de catre Locator sa conduca 
autovehiculul inchiriat; 

4. Sa nu intarzie fara a anunta in prealabil preluarea autovehiculului mai mult de 2 ore peste momentul precizat in contract. In cazul rezervarilor confirmate, Locatorul isi 
rezerva dreptul sa anuleze rezervarea si sa re1na sumele pla1te de catre Client cu 1tlu de daune-interese in cazul in care Clientul intarzie preluarea autovehicului peste 
termenul anterior precizat; 

5. Sa nu conduca autovehiculul in afara suprafetelor carosabile, pe drumuri nepavate, neasfaltate, inchise circula1ei publice. In caz contrar, Clientul va achita integral 
Locatorului contravaloarea repara1lor impuse de u1lizarea neconforma, indiferent de nivelul de garan1e pentru care a o optat (CDW, SILVER PROTECTION sau PLATINUM 
PROTECTION); 

6. Sa nu faca si sa nu permita interven1i tehnice sau este1ce asupra autovehiculului fara consimtamantul scris al Locatorului; 
7. Sa ins1inteze Locatorul, la solicitarea acestuia, cu privire la locul unde se afla autovehiculul si sa permita examinarea autovehiculului de catre reprezentan1i Locatorului, 

in maxim 24 de ore de la cererea acestuia; 
8. Sa nu foloseasca autovehiculul pentru taximetrie, scoala de soferi, distribu1e marfuri, ac1vita1 de paza si protec1e, ac1vita1 de impingere sau tractare, curse, 

antrenamente, concursuri, in scopul transportarii unor substante periculoase sau in ac1vita1 ilegale, care pot deteriora starea autovehiculului sau pot conduce la 
sechestrarea acestuia de catre autorita1i, precum si sa nu ii dea nicio alta des1na1e, alta decat cae permisa in temeiul acestui Contract. In cazul in care autoturismul 
inchiriat este pus sub sechestru sau distrus/deteriorat de catre autorita1 sau Client, in urma folosirii lui pentru ob1nerea unor foloase necuvenite din transportul unor 
obiecte sau substante interzise, Clientul se afla raspunzator de intreaga contravaloare a autovehiculului asa cum este ea precizata in factura de achizi1e a acestuia; 

9. Sa nu intervina sub nici o forma asupra echipamentului de monitorizare GPS cu care este dotat autovehiculul inchiriat; 
10. Sa nu vanda, inchirieze sau dispuna de autovehicul in orice alt mod decat cel agreat prin prezentul contract; 
11. In cazul furtului autoturismului, Clientul se obliga se declare evenimentul infrac1onal organelor de poli1e. Urmatoarele situa1i sunt asimilate furtului autoturismului 

savarsit de catre Client sau cu complicitatea Clientului: 
- Depasirea termenului de res1tuire a autoturismului cu peste 2 ore in lipsa unei intelegeri intre par1 privind prelungirea perioadei de inchiriere; 
- Depasirea termenului de deplasare in afara tarii peste perioada pentru care a primit procura din partea Locatorului 
- Lipsa sesizarii organelor de poli1e in cazul dispari1ei autoturismului si lipsa confirmarii depunerii plangerii din partea Poli1ei; 

1. Clientul are obliga1a de a men1ne autoturismul in stare corespunzatoare de folosinta pe toata perioada contractuala si de a preda autoturismul in aceeasi stare ca cea 
de la data luarii in primire. In cazul oricaror avarii produse autoturismului pe perioada contractuala, (inclusiv avarii cauzate de lovirea animalelor sau avarii cu autor 
necunoscut) clientul are obliga1a de a suporta costurile tuturor repara1ilor necesare pentru a readuce autoturismul in starea existenta la data luarii in primire in limita 
depozitului de garan1e pla1t la semnarea Contractului cu condi1a respectarii prevederilor Procedurii in Caz de Daune precizata la ART. 7  din prezentul document cu 
respectarea prevederilor Art 5.4. din prezentul Contract. 

ART 3. TAXE SUPLIMENTARE 
1. Taxa pentru soferi suplimentari este de 15 € /sofer incepand cu al doilea sofer adi1onal. Sunt accepta1 pana la doi soferi adi1onali. 
2. In cazul in care predarea autovehiculului se face de catre Client dupa ora limita precizata in contract Clientul va achita o taxa de 10 €/ora de intarziere incepand cu a 3a 

ora de intarziere. Frac1ile de ore se considera ore intregi. Aceasta diferenta se va achita de catre Client in momentul predarii autovehiculului in baza facturii emisa de 
catre Locator. Daca Clientul intarzie predarea autovehiculului mai mult de 2 (doua) de ore fara acordul Locatorului, Locatorul are dreptul sa reintre in posesia 
autovehiculului pe cheltuiala si riscul Clientului si sa anunte la Organele de Poli1e furtul autovehiculului. Clientul se obliga sa permita accesul Locatorului in spa1ul unde 
se afla autovehiculul. Clientul intelege si accepta in mod expres ca Locatorul nu este raspunzator pentru nici un fel de bunuri cu privire la care Clientul ar putea pre1nde 
ca se aflau in autovehicul la momentul in care Locatorul reintra in posesia acestuia si declara ca nu va emite nici un fel de preten1i cu privire sau in legatura cu aceste 
bunuri. 

3. Animalele de companie (ex.: caini, pisici) pot fi transportate in autoturismele Locatorului numai in cu1i (cus1, gen1) speciale, inchise pe durata calatoriei. In caz contrar, 
Clientul datoreaza Locatorului o taxa de 150 € necesara pentru aducerea autovehicului in starea avuta la predarea catre Client;  

4. Daca Clientul este persoana juridica, este obligat sa puna la dispozi1e autoturismul inchiriat numai persoanelor men1onate in Contract ca sofer principal sau soferi 
adi1onali. Pentru incalcarea acestor prevederi Clientul se obliga sa plateasca Locatorului o taxa in valoare de 500 €; 
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5. In cazul nerespectarii obliga1ilor precizate in ART 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9., Clientul se obliga sa plateasca Locatorului o taxa in valoare de 500 € la care se adauga si 
cheltuielile ce trebuie suportate de catre Locator pentru aducerea autovehiculului in starea avuta la predarea catre Client;  

6. Predarea si res1tuirea autovehiculului in afara orelor normale de program (Luni-Duminica 09.00-19.00) se poate realiza la solicitarea Clientului cu achitarea catre Locator 
a unei taxe de 20 € per predare/res1tuire; 

7. Abandonarea de catre Client a autovehiculului, fara a preda cheia unui reprezentant al Locatorului si fara semnarea bilaterala a fisei de predare-primire obliga Clientul la 
plata catre Locator a unei taxe in valoare de 2.000 € la care se adauga o taxa de 10€/ora incepand cu a 3a ora de intarziere; Acelasi condi1i sunt valabile si in cazul in care 
Clientul refuza predarea masinii la termenul si in loca1a precizate in Contract; 

8. Res1tuirea autovehicului in alta loca1e decat cea specificata in Contract se face numai cu acordul Locatorului cu achitarea de catre Client a unei taxe in valoare de 50 € 
daca loca1a este in Bucures1 sau in judetul Ilfov, respec1v 250 € pentru restul tarii;  

9. Taxele de parcare pe 1mpul preluarii-predarii autovehiculului, in alta loca1e decat cea propusa de Locator, precum si parcarea pe toata perioada u1lizarii autovehiculului 
inchiriat revin in totalitate Clientului. Acesta va suporta alaturi de costul parcarii, toate taxele prevazute de legisla1a in vigoare, atat pe teritoriul Romaniei cat si in alte 
state, taxe de drum, taxe de trecere a podurilor, taxe de sta1onare in aeroporturi sau spa1i speciale cu durata limitata, amenzi rezultate de pe urma nerespectarii 
regulilor de circula1e. In cazul neachitarii celor de mai sus, Locatorul va achita amenzile rezultate din neindeplinirea obliga1ilor de catre Client si va factura catre Client 
valoarea efec1va a taxei/amenzii la care se adauga TVA plus o taxa de administrare de 50 € / amenda;  

10. Clientul are obliga1a de a res1tui autovehiculul cu aceeasi can1tate de combus1bil pe care a avut-o la inceputul perioadei de inchiriere (conform fisei de predare-
primire). In caz contrar, Clientul este de acord cu plata unei taxe de alimentare de 75 €. Nu se acorda credit pentru combus1bilul in plus fata de can1tatea in i1ala; 

11. Alimentarea de catre Client a autovehiculului inchiriat de la Locator, cu alt carburant decat cel indicat de producator (notat in talon) atrage dupa sine obliga1a Clientului 
de a achita o taxa de remediere in valoare de 500 €; 

12. In cazul in care autovehiculul se res1tuie murdar, Clientul se obliga sa plateasca Locatorului o taxe de 50 €. In situa1ile in care autovehiculul necesita mai mult decat 
procedura standard de spalare pentru readucerea la starea anterioara inchirierii (tapiterie patata, s-a fumat in autovehicul), Clientul va pla1 Locatorului o taxa  de 150 €; 

13. In cazul pierderii sau deteriorarii cheilor Clientul va pla1 Locatorului o taxa de 200 €; in cazul pierderii unei sau ambelor placute de inmatriculare Clientul va pla1 
Locatorului o taxa de 200 €; 

14. Clientul poate inchiria impreuna cu autovehiculul o serie de accesorii (naviga1e GPS, scaun copil, lanturi de zapada). In cazul pierderii/deteriorarii acesoriilor inchiriate, 
Clientul datoreaza Locatorului plata unei despagubiri in valoare de 150 € / accesoriu; 

ART 4. DESFASURAREA CONTRACTULUI. LIVRAREA SI RESTITUIREA AUTOVEHICULULUI 
15. Autovehiculul se livreaza curat interior-exterior si cu plinul facut la locul, data si ora stabilite de Client impreuna cu Locatorul si men1onate in Contract. La livrare: 

- se va semna Contractul de Inchiriere ; 
- se va semna Fisa de Predare-Primire (Anexa 1 la Contractul de Inchiriere) in care se vor specifica toate avariile prezente pe autovehicul, accesoriile prezente in 

autovehicul (roata rezerva, trusa medicala, cric, trusa scule, etc.), stare tapiterie, rulaj (km), nivel carburant, curatenie caroserie; 
- se va achita contravaloarea integrala a inchirierii si a depozitului de garan1e; 

Livrarea autovehicului catre Client este efec1va in momentul semnarii fisei de predare-primire de catre Locator si Client. 
16. Autovehiculul se res1tuie curat interior-exterior si cu plinul facut la locul, data si ora stabilite de Client impreuna cu Locatorul si men1onate in Contract sau in alta loca1e 

agreata de catre Locator si Client cu respectarea prevederilor ART 3.9.. La res1tuire: 
- se va semna Fisa de Predare-Primire (Anexa 1 la Contractul de Inchiriere) in care se vor specifica toate avariile prezente pe autovehicul, accesoriile prezente in 

autovehicul (roata rezerva, trusa medicala, cric, trusa scule, etc.), stare tapiterie, rulaj (km), nivel carburant, curatenie caroserie; 
- pentru autovehicule res1tuite murdare, in condi1i de nocturna sau in condi1i meteo care impiedica verificarea se prelungeste responsabilitatea Clientului pentru 

eventuale avarii cu 24 de ore de la momentul predarii autovehiculului catre Locator; eventualele avarii descoperite in acest interval si dovedite de catre Locator 
prin fotografii sunt acceptate de catre Client ca fiind in responsabilitatea sa. 

Res1tuirea autovehicului catre Client este efec1va in momentul semnarii fisei de predare-primire de catre Locator si Client. 
17. U1lizarea autoturismului in afara Romaniei se face NUMAI cu ins1intarea in prealabil a Locatorului, dupa ob1nerea acordului scris al acestuia (imputernicire iesire din 

tara) in urmatoarele CONDITII SPECIALE: depozit de garan1e in valoare de 200 € pana la 500 € func1e de clasa autovehiculului, limita de rulaj 200 km/zi inchiriere, 
depasire rulaj 0.5 € / km, tarife zilnice inchiriere majorate cu 25 €/ zi inchiriere. In cazul u1lizarii autovehiculului in afara tarii fara acceptul Locatorului, Clientul datoreaza 
Locatorului o taxa de 2.000 € si va fi direct raspunzator atat din punct de vedere legal, cat si financiar, pentru orice eveniment ru1er ce are loc in afara granitelor tarii. In 
caz de defec1uni si/sau evenimente ru1ere, petrecute in afara granitelor tarii, Clientul are obliga1a, conform contractului semnat la livrarea masinii, de a res1tui masina 
la loca1a din care a preluat-o suportand integral costurile; 

18. Deplasarea in afara granitelor este permisa doar pe teritoriul Uniunii Europene si a Spa1ului Economic European. In cazul in care se va incalca aceasta obliga1e Clientul 
datoreaza Locatorului o taxa de 2.000 €  iar in eventualitatea unei avarii sau a unui furt va fi responsabil cu toata valoarea masinii. 

ART 5. GARANTIA PENTRU DAUNE. TAXE PENTRU REDUCEREA RESPONSABILITATII IN CAZ DE DAUNE. 
1. Autovehiculul are incheiata polita de asigurare RCA, conform legii;  
2. Tariful de inchiriere include CDW (Collision Damage Waiver) si TP (Thef Protec1on). CDW  (Garan1e pentru daune) cat si TP (Protec1e in caz de furt) limiteaza 

raspunderea Clientului in caz de furt par1al, tenta1va de furt al autovehiculului sau accident cauzat din vina clientului sau cu autor necunoscut (inclusiv auto gasit lovit in 
parcare) la o valoare ce poate varia intre 600 € si1. 500 € func1e de 1pul autovehiculului inchiriat. Garan1a obligatorie se cons1tuie la semnarea Contractului prin plata 
facuta de catre Client catre Locator numerar, prin virament bancar sau cu card de debit/ credit si va fi res1tuita Clientului la res1tuirea autovehiculului daca acesta este 
returnat in aceeasi stare si cu aceeasi can1tate de carburant cu care a fost preluat;  

3. In scopul reducerii garan1ei Clientul poate opta la semnarea Contractului pentru asigurarea suplimentara SILVER PROTECTION care reduce valoarea garan1ei obligatorii 
la 1/3 din valoarea standard sau PLATINUM PROTECTION, care reduce valoarea garan1ei obligatorii la ZERO €; responsabilitatea Clientului in caz de dauna este limitata la 
valoarea depozitului de garan1e cu excep1ile prevazute la ART 5.4. iar tarifele zilnice pentru asigurarea suplimentara sunt precizate in tarifele publice; 

4. Indiferent daca a optat sau nu pentru asigurarea suplimentara SILVER  sau PLATINUM PROTECTION, Clientul ramane responsabil de plata contravalorii urmatoarelor 
costuri: 
i. Taxe datorate in baza prevederilor ART 3 si ART 4.3 si 4.4;  
ii. Daune cauzate de u1lizarea neconforma a autovehiculului inchiriat: avarii cauzate de supraincalzirea motorului sau lipsei presiunii de ulei semnalate de 

instrumentele de bord, avarii situate sub autovehicul ca urmare a deplasarii pe drumuri necorespunzatoare),inteparea/taierea/explozia anvelopelor, ac1unea 
curentului electric asupra componentelor instala1ei electrice, patrunderea cu autovehiculul inchiriat in locuri inundate, deteriorarea accesoriilor, tapiteriei sau a 
altor bunuri aflate in autovehicul, accident produs cu inten1e, accidente produse in 1mpul conducerii autovehiculului inchiriat sub influenta bauturilor alcoolice 
sau oricaror alte substante de natura a afecta capacitatea de conducere a unui autovehicul, u1lizarea autovehiculului in scopul comiterii de infrac1uni, producerea 
de accidente prin incalcarea regulilor de circula1e (viteza peste limita legala, neacordare de prioritate) asa cum rezulta din PV de constatare a contraven1ei emis de 
catre organele de Poli1e; 

iii. U1lizarea neconforma a autovehiculului inchiriat/exces de viteza: Clientul se obliga sa plateasca Locatorului o taxa de u1lizare neconforma in valoare de 100 € de 
fiecare data cand locatorul GPS raporteaza o depasire mai mare de 30km/h a vitezei maxime admise pentru tronsonul de drum pe care circula masina inchiriata; 
Clientul ramane in con1nuare pe deplin responsabil pentru achitarea amenzilor aplicate de catre Poli1a Ru1era pentru depasirea limitelor legale de viteza; 

iv. In cazul producerii de daune in valoare mai mare de 1.000 euro inclusiv TVA asupra autovehiculului inchiriat ca urmare a unui accident provocat din vina clientului 
sau cu autor necunoscut, Clientul va pla1 Locatorului 50% din valoarea devizului de repara1i indiferent de nivelul de garan1e pentru care a optat. 
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In toate situa1ile, valoarea depozitului de garan1e se deduce din valoarea sumei datorate de catre Client Locatorului. 

ART 6. PLATA SERVICIILOR 
2. Clientul plateste integral, inainte sau la semnarea contractului si preluarea autovehiculului costul inchirierii autovehiculului si op1onalelor selectate, asigurarile 

suplimentare si eventualele taxe suplimentare asumate prin Contract (predare/res1tuire in afara programului de lucru, mai mult de un sofer adi1onal, etc.). Plata se va 
face in RON la cursul de vanzare al ING BANK din ziua semnarii contractului; 

3. Plata inchirierii se poate face cu cardul de credit, de debit (Visa sau MasterCard) prin virament bancar sau in numerar. Clientul trebuie sa achite totalul obliga1ilor 
financiare ramase in sarcina sa conform Contractului, pana in momentul preluarii autovehiculului, in baza documentului de plata emis de Locator.  

4. Tarifele nu includ: costul carburantului, taxele de drum (cu excep1a vignetei de drum pentru Romania care este inclusa in tariful de inchiriere), amenzile primite pentru 
incalcarea regulilor de circula1e pe drumurile publice si a legisla1ei in vigoare sau costuri rezultate in urma ac1unilor Autorita1lor Locale in legatura cu autovehiculul 
inchiriat pe durata inchirierii. Plata integrala a acestor sume va fi in sarcina Clientului; 

5. In cazul in care Clientul renunta unilateral la Contract si preda autovehiculul catre Locator inainte de expirarea perioadei contractuale agreate, contravaloarea serviciilor 
neprestate se cons1tuie intr-un voucher cu valabilitate 12 luni u1lizabil de catre Client pentru inchirierea unui alt autovehicul din flota Locatorului; in orice situa1e, 
valoarea voucherului nu poate acoperi mai mult de 50% din costul inchirierii ulterioare; 

6. In cazul intarzierii pla1i peste termenul de 5 zile calendaris1ce de la data emiterii facturii, se percep penalita1 in valoare de 1.0%, din valoarea sumei datorate, pentru 
fiecare zi de intarziere incepand cu a 6a si pana la creditarea contului Locatorului cu suma datorata de catre Client; 

7. Garan1a prevazuta la ART 5 se res1tuie de catre Locator Clientului in termen de maxim 30 de zile calendaris1ce de la data res1tuirii autovehiculului si semnarii fisei de 
predare-primire intre Locator si Client.  

ART 7. PROCEDURA IN CAZ DE DAUNE 
1. Clientul are obliga1a de a anunta imediat Locatorul cu privire la orice dauna noua descoperita la Autovehiculul inchiriat; 
2. Daca dauna are autor necunoscut, Clientul are obliga1a de a ob1ne, inainte de res1tuirea masinii, Autoriza1a de Repara1e de la Organele de Poli1e; 
3. Daca accidentul s-a produs din vina Clientului au fost implicate doua autovehicule si nu exista vatamari corporale acesta are urmatoarele obliga1i: 

- Sa completeze formularul de constatare amiabila daca Clientul este de acord sa isi recunoasca vina; 
- Sa ob1na Proces Verbal + Autoriza1e de Repara1e emise de Organele de Poli1e in cazul in care cei doi soferi nu completeaza formularul de constatare amiabila 

4. Daca accidentul nu s-a produs din vina Clientului si au fost implicate doua autovehicule si nu exista vatamari corporale acesta are urmatoarele obliga1i: 
- Sa completeze formularul de constatare amiabila daca celalat sofer isi recunoaste si sa ob1na copii dupa polita RCA vinovat, cer1ficatul de inmatriculare vinovat, 

CI/BI vinovat si permis conducere sofer vinovat;  
- Sa ob1na Proces Verbal + Autoriza1e de Repara1e emise de Organele de Poli1e si copie dupa polita RCA a vinovatului in cazul in care cei doi soferi nu completeaza 

formularul de constatare amiabila; 
5. Daca in accident au fost implicate mai mult de doua autovehicule, sau in urma accidentului au rezultat vatamari corporale sau a fost lovit un animal Clientul are obliga1a 

sa contacteze imediat Organele de Poli1e pentru ob1nerea Procesului verbal si a Autoriza1ei de Repara1e; 
6. In toate situa1ile descrise la punctele 7.2.-7.5 Clientul are obliga1a de a verifica completarea corecta si men1onarea tuturor avariilor constatate atat in Constatarea 

Amiabila cat si in Autoriza1a de Repara1e si Procesul Verbal emise de catre Organele de Poli1e; toate aceste documente vor fi predate de catre Client Locatorului in 
original in cel mai scurt 1mp dupa ob1nere, dar nu mai tarziu de momentul incheierii Contractului de Inchiriere; 

7. In caz de nerespectare a prevederilor alin 7.1-7.6 Clientul este responsabil de intreaga valoare a repara1ilor, costurilor de imobilizare si a costurilor generate de lipsa de 
folosinta a masinii. 

8. Orice dauna noua aparuta pe perioada inchirierii se va factura conform grilei de costuri pentru daune precizata in con1nuare (costuri/element). Se considera daune si 
avariile minore, cum ar fi zgarieturile: 

CLASA AUTOVEHICULULUI INCHIRIAT

ELEMENT AVARIAT A,B C,D,SUV PREMIUM, 
LUXURY

EXTE
RIOR

Catadioptru 50 € 50 € 50 €
Maner usa fata&spate 50 € 100 € 150 €

Stergatoare parbriz/Stergator luneta 50 € 50 € 100 €
Proiector / Grila inlocuire proiector 100 € 150 € 200 €

Grila centrala superioara / inferioara 100 € 250 € 500 €
Brat Stergator / Bandou bara 150 € 200 € 250 €

Far 200 € 300 € 1000 €
Stop spate 200 € 350 € 500 €

EXTE
RIOR

Oglinda retrovizoare exterioara 250 € 350 € 550 €
Bara fata / Bara spate 300 € 500 € 700 €

Por1era fata/spate 500 € 800 € 1200 €
Capota motor / Capota portbagaj / Hayon 500 € 800 € 1200 €

Aripa fata / Aripa spate / Prag 500 € 800 € 1200 €
Plafon 800 € 1000 € 1200 €

Geam lateral 150 € 200 € 400 €
Parbriz / Luneta 350 € 350 € 700 €

ROTI, 
SUB 
AUT

O

Janta tabla 100 € 100 € 150 €
Janta aliaj 300 € 400 € 500 €
Anvelopa 200 € 300 € 400 €

Capac roata 50 € 50 € 50 €
Avarii elemente sub autovehicul VALOARE DEVIZ 

Covorase 50 € 50 € 100 €
Pachet legisla1v 100 € 100 € 200 €
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ART 8. PRELUNGIREA, INCETAREA SI REZILIEREA CONTRACTULUI 
1. Contractul de inchiriere poate fi prelungit prin acordul par1lor prin incheierea unui act adi1onal la Contract. Inten1a Clientului de prelungire a Contractului se comunica 

catre Locatar, cu minimum 24 de ore inaintea expirarii Contractului. In cazul in care vehiculul este disponibil, Clientul va pla1 tariful aferent prelungirii inchirierii inainte 
de inceperea perioadei de prelungire in baza facturii proforma emisa de Locator. Locatorul va emite Act Adi1onal de prelungire dupa incasarea contravalorii facturii. 

2. Contractul inceteaza de drept la sfarsitul perioadei de inchiriere; chiar daca Locatorul a semnat Act Adi1onal de prelungire a duratei inchirierii acesta este nul in cazul in 
care chiria aferenta perioadei de prelungire nu este achitata integral de catre Client inainte de data la care perioada de prelungire incepe, Clientul fiind obligat sa predea 
autovehiculul in termen de 2 (doua) ore de la momentul incetarii perioadei ini1ale de inchiriere, la punctul de lucru al Locatorului in aceeasi stare si cu aceeasi can1tate 
de carburant cu care l-a preluat  

3. Contractul poate inceta inaintea implinirii termenului prin acordul par1lor sau ca efect al rezilierii de catre Locator; 
4. Locatorul poate rezilia prezentul contract fara nicio formalitate prealabila si fara punere in intarziere in situa1ile: dizolvarea, lichidarea, reorganizarea sau declansarea 

procedurii falimentului, decesul Clientului sau pierderea capacita1i de exerci1u, nerespectarea oricarei clauze agreata de par1 prin incheierea prezentului contract. In 
cazul in care reziliaza Contractul, Locatorul va no1fica Clientul telefonic, prin posta cu confirmare de primire si prin posta electronica; 

5. Atat in cazul incetarii Contractului inainte de termen cat si in cazul rezilierii, Clientul are obliga1a de a preda autovehiculul in termen de 2 (doua) ore de la momentul 
rezilierii, la punctul de lucru al Locatorului in aceeasi stare si cu aceeasi can1tate de carburant cu care l-a preluat. 

ART 9. DISPOZITII FINALE 
1. Clientul isi asuma pe toata durata de inchiriere totalitatea obliga1ilor ce decurg din folosinta autovehiculului; 
2. Plata primelor de asigurare faculta1va de raspundere civila auto incheiate cu valabilitatate numai in afara teritoriului Romaniei (carte verde, ex1nderea politei CASCO, 

etc.) sunt suportate exclusiv de catre Client; 
3. Clientul este pus de drept in intarziere pentru toate obliga1ile asumate in contract si nerespectate ca atare la termene; 
4. Clientul are obliga1a de a face toate demersurile pentru deschiderea dosarului de dauna pentru accidentele produse in perioada inchirierii, indiferent daca este sau nu 

este vinovat de producerea accidentului. In cazul in care Clientul nu face demersurile sus-men1onate este responsabil de intreaga valoare a repara1ilor, costurilor de 
imobilizare si a costurilor generate de lipsa de folosinta a masinii; 

5. Prezentul inscris serveste interesul comun al par1lor care se obliga sa-l execute intocmai si intrutotul cu buna credinta, sinceritate si seriozitate. Prezentul contract are 
forta de lege intre par1. El se va aplica insa, numai in masura in care prevederile sale nu contravin unor norme legale impera1ve. Totodata, prezentul contract se 
completeaza de drept cu celelalte obliga1i care ar putea fi prevazute de acte norma1ve in vigoare; 

6. Neexecutarea, executarea defectuoasa sau cu intarziere a obliga1ilor asumate in Contract angajeaza pentru partea in culpa raspunderea in condi1ile Codului Civil. 
ART 10. LITIGII 
1. Li1giile care se pot naste in legatura cu Contractul de Inchiriere vor fi solu1onate pe cale amiabila sau prin procedura medierii; 
2. Daca Par1le nu ajung la o intelegere amiabila, atunci li1giile vor fi inaintate spre rezolvare instantelor competente din Bucures1. 
ART 11. FORTA MAJORA 
1. In cazul unei situa1i de forta majora definita conform prac1cii juridice, care impiedica Par1le sa indeplineasca condi1ile Contractului, ambele Par1 vor con1nua, in 

masura posibilului, sa-si execute obliga1ile in conformitate cu acest Contract, si ele vor salva in orice mod posibil si rezonabil interesele lor comune. Totusi, daca o asoel 
de executare este imposibila din cauza unor asoel de condi1i de forta majora dincolo de controlul oricareia din Par1, Partea afectata va no1fica cealalta Parte cu privire 
la aceste condi1i si va relua executarea atunci cand este in mod rezonabil posibil sa o faca; 

2. Contractul va ramane in vigoare in ciuda unei asoel de situa1i temporare in conformitate cu ar1colele generale ale Contractului inclusiv acelea referitoare la durata 
Contractului. Daca o asoel de situa1e con1nua 1mp de o perioada ce depaseste sase (6) luni, Par1le pot lua reciproc in considerare incetarea Contractului si se vor 
stradui sa se intalneasca sa discute con1nuarea cooperarii intre ele. 

ART 12. DREPTURI, PRIVILEGII SI RENUNTARE LA DREPTURI 
Faptul ca oricare din Par1 nu aplica in orice moment orice prevedere a Contractului de Inchiriere, nu exercita drepturile sale conform oricarei prevederi sau nu solicita o 
anumita indeplinire a unei prevederi, nu va fi in niciun fel interpretata drept o renuntare la o asoel de prevedere, nici nu va afecta in vreun mod valabilitatea Contractului sau 
dreptul Par1i de a aplica fiecare si oricare prevedere dupa aceea. 
ART 13. NOTIFICARI 
Toate no1ficarile, cererile si alte comuncari care urmeaza a fi date sau predate conform sau din mo1vul prevederilor Contractului de Inchiriere vor fi facute in scris si vor fi 
considerate a fi fost date cand au fost predate personal sau trimise prin posta, si cu confirmare de primire, sau cand primirea este confirmata daca este trimisa prin fax sau alt 
dispozi1v electronic de transmisie. Orice comunicare, no1ficare sau avizare adresata de una dintre par1 catre cealalta este valabil indeplinita daca va fi transmisa prin cel pu1n 
una dintre urmatoarele modalita1 (i) personal, (ii) prin fax, (iii) prin curier, (iv) prin posta electronica e-mail sau (v) prin posta cu confirmare de primire. 

Par1le contractante semneaza Contractul de Inchiriere, personal sau prin reprezentantul lor legal, dupa caz, in baza vointei comune, libere si neviciate, cu respectarea 
dispozi1ilor legale in vigoare. 

Am ciXt, inteleg si sunt de acord cu condiXile menXonate in toate cele 4 (patru) pagini ale prezentului document. 

CLIENT,         

Nume         Semnatura 

INTE
RIOR

Kit pana (cric si cheie ro1) 150 € 150 € 200 €
Oglinda retrovizoare interior / Parasolar 250 € 350 € 400 €

Radio CD 300 € 350 € 500 €
Scaun fata / Bancheta spate 300 € 500 € 700 €

Co1era 400 € 500 € 600 €
Mocheta podea 500 € 500 € 1000 €

Plansa bord deteriorata 500 € 500 € 1000 €
Ornamente interior (bord, usi, consola centrala) deteriorate 250 € 350 € 400 €

Capitonaj plafon deteriorat 500 € 1000 € 1200 €

ALTEL
E

Cheie autovehicul 150 € 150 € 150 €
Animale de companie fara cusca, fumat in auto, tapiterie tavan, scaune, usi, montan1 

murdara
150 € 150 € 150 €

Alimentare cu carburant neconform 500 € 500 € 500 €
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________________________      ____________________ 

SOFER PRINCIPAL,         

Nume         Semnatura 

________________________      __________________ 
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POLITICA DE CONFIDENTIALITATE PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

EVRIKA AUTOMOTIVE SRL, persoana juridica romana cu sediul in Bucureş', Drumul Padurea Neagra, Nr. 19-85, Corp 25 B16, Etaj 4, Apt. 42, Sector 1, 
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/11872/09.09.2019, avand Cod de Inregistrare Fiscala RO41614199, conform Regulamentului (UE) 
2016/679 si al Consiliului din 27.04.2016 privind protec1a datelor cu caracter personal si libera circula1e a acestor date, are obliga1a de a administra in 
condi1i de siguranta si numai pentru scopurile specificate datele personale ale Clientului care ii sunt furnizate decatre Client sau reprezenta1i sai legali. 
EVRIKA AUTOMOTIVE SRL, colecteaza, prelucreaza si stocheaza, prin mijloace manuale sau automa1zate urmatoarele date cu caracter personal ale 
Clientului: 

EVRIKA AUTOMOTIVE SRL, poate solicita Clientului/soferilor adi1onali copii ale permisului de conducere, car1 de iden1tate sau pasaportului in vederea 
folosirii lor in rela1e cu autorita1le publice locale/centrale, societa1 de asigurare/reasigurare, autorita1 vamale. Copiile documentelor solicitate au scop 
jus1fica1v cu privire la inchirierea si u1lizarea autovehiculelor, cazurilor de accidente ru1ere, furturi auto si orice speta penala sau civila in legatura cu 
autovehiculele men1onate in contractul de inchiriere. 

Toate datele cu caracter personal sunt colecaqe, prelucrate si stocate de catre EVRIKA AUTOMOTIVE SRL cu buna-credinta in vederea executarii in condi1i 
op1me a Contractului de Inchiriere, monitorizarii autovehiculelor, prelucrarii cererilor clientului, furnizarii informa1ilor privind serviciile oferite, a facturarii 
acestor servicii, inclusiv efectuarii pla1lor in numerar, prin tranzac1i bancare sau a celor cu cardul, solu1onarea intrebarilor sau reclama1ilor clientului. De 
asemenea, in realizarea intereselor sale legi1me, EVRIKA AUTOMOTIVE SRL u1lizeaza ca instrument de marke1ng direct feedback-ul primit de la clien1 cu 
privire la calitatea serviciilor puse la dispozi1a lor, solicitand acestora prin e-mail sau telefon informa1i referitoare la serviciile prestate in scopul 
imbunata1rii calita1i serviciilor oferite. 

Aceste date cu caracter personal vor fi pastrate pe toata durata contractuala pana la expirarea obliga1ilor contractuale si a termenelor de arhivare. Datele 
cu caracter personal NU vor fi transferate in afara teritoriului Romaniei. 

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 si al Consiliului din 27.04.2016 clientul beneficiaza de dreptul de acces, de interven1e asupra datelor, dreptul la 
portabilitate si dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodata, clientul are dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu caracter personal care il 
privesc si sa solicite stergerea acestora in masura in care acest lucru nu contravine legii. 

Pentru exercitarea acestor drepturi clientul se poate adresa EVRIKA AUTOMOTIVE SRL printr-o cerere scrisa, datata si semnata la adresa Bucureş', Drumul 
Padurea Neagra, Nr. 19-85, Corp 25 B16, Etaj 4, Apt. 42, Sector 1 sau prin e-mail la adresa protec1adatelor@evrikarent.ro. Daca sunte1 de parere ca 
EVRIKA AUTOMOTIVE SRL a incalcat vreun drept cu privire la protec1a datelor cu caracter personal,incepand cu 25.05.2018 clientul se poate adresa 
Autorita1i Na1onale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Daca unele din date sunt neconforme cu realitatea va rugam sa ne 
informa1 cat mai curand posibil pentru a le rec1fica. 

EVRIKA AUTOMOTIVE SRL se angajeaza sa aplice toate masurile tehnice si organizatorice pentru asigurarea securita1i datelor personale ale clientului, 
protejarii impotriva distrugerii, modificarii, dezvaluirii ori accesului neautorizat. 

- Nume, prenume, semnatura 
- CNP, seria si numarul actului de iden1tate/pasaportului 
- Date din permisul de conducere

- Adresa, telefon si e-mail 
- Date de localizare GPS

Sunt de acord ca EVRIKA AUTOMOTIVE SRL sa imi poata folosi datele 
de contact (nume, prenume, adresa de email, telefon) pentru a primi 
informa1i despre oferte, produse, materiale informa1ve, servicii noi/

actuale si sau evenimente

Nume:______________________________________________ 

Prenume:____________________________________________ 

E-mail:______________________________________________ 

Telefon:_____________________________________________ 

Data:_______________________________________________ 

Semnatura:__________________________________________DA NU
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