Contract de inchiriere pe termen scurt Nr. ……../……………….
Incheiat intre:
SC Automotive Mobility Solutions SRL, al carei sediu social este in Popesti-Leordeni, str Soroiu Stroici Elena, nr 36, Camera 1,
Judet Ilfov, inscrisa la Registrul Comertului cu nr J23/1624/2012, CIF RO30303928, reprezentanta de Dl MOANTA Stefan,
mandatat in mod corespunzator pentru semnarea prezentului contract si denumita in continuare FURNIZOR, pe de o parte,
si
SC / Dna / Dl ……………………………………………..……………..………………………………………………………….,
adresa:………………………….……………………………………………………………………………………………………
inscrisa la Registrul Comertului cu numarul/Serie nr CI / Pasaport ……………………………………………….……………….,
CIF/CNP…………………………………….., reprezentanta de…………………………..……………………., mandatat in mod
corespunzator pentru semnarea prezentului contract, denumita in continuare BENEFICIAR, pe de alta parte, au convenit de comun
acord, ca Parti, asupra prezentului Contract.
I.Obiectul Contractului il reprezinta punerea la dispozitie, spre utilizare temporara, de catre Furnizor catre Beneficiar a unui
autovehicul, detaliile acestuia regasindu-se in Procesul Verbal de livrare, Anexa 2 la prezentul contract.
II.Durata prezentului contract este de ……….zile, cu posibilitatea de prelungire la cererea telefonica sau scrisa a Beneficiarului.
Terminarea prezentului contract este stabilita in functie de data livrari autovehiculului mentionata in procesul verbal de livrare.
Durata minima este de 24 de ore. Intervalul de 1 ora peste cele 24 de ore nu se taxeaza. In cazul in care autovehiculul va fi returnat
mai tarziu cu mai mult de 1 ora fata de ora de livrare din contractul de inchiriere, se va taxa o zi suplimentara.
III.Costul de inchiriere pe zi este de ……………Euro/zi TVA inclus. Limita kilometri zilnic ………..…, cost km suplimentar…….
Plata serviciilor de inchiriere se face inainte de livrare iar la returnare se achita eventualele costuri ce pot aparea (zile suplimentare,
combustibil, daune neacoperite de polita CASCO, fransiza CDW, SCDW, TP, lipsa accesorii, pierdere chei, documente, etc).
Pentru perioadele mai mari de 30 zile Furnizorul poate agrea cu Beneficiarul ca plata sa se faca pentru primele 30 zile si ulterior
pentru perioade succesive de 30 zile inainte de inceperea noii perioade de 30 zile.
Depozitul / garantia oprita pentru cazul de accident CDW, SCDW, SSCDW sau furt (TP) este de ………Euro, iar in cazul in care
autovehiculul este implicat intr-un accident sau furt se va opri / plati suma de ………..Euro/eveniment indiferent de vinovatie.
Beneficiarul opteaza pentru asigurarea suplimentara SCDW sau SSCDW pentru care va achita suplimentar suma de ………..
Euro/zi TVA inclus.
Extraoptiuni: ........................................................................................................................................................................................
Comentarii: Cursul Euro utilizat este cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei in ziua emiterii facturii +1,5%
..............................................................................................................................................................................................................
Curs Euro: ………………..; Total Inchiriere………………Euro; ………………….RON
IV.Conditii generale ale Contractului de inchiriere pe termen scurt:
1. Serviciul de inchiriere pe termen scurt include:
a) Rovigneta, Asigurari (CASCO, RCA) - Beneficiarul este complet raspunzator pentru achitarea pagubelor determinate
de accidente sau furturi descrise de Excluderile CASCO – Anexa 1.
b) Livrarea autovehiculului la adresa solicitata de catre Beneficiar, pe raza oraselor Bucuresti si Cluj Napoca.
c) Asistenta pentru sofer si autovehicul. Serviciul de Asistenta in Romania include: depanare, remorcare.
d) Reviziile periodice la fiecare 15.000 km / 20000km / 30.000km in functie de modelul autovehiculului (ulei, filtre) sau
orice alta reparatie mecanica sau electrica datorata uzurii normale a autovehiculului.
e) Anvelope in functie de sezon
f) Deplasarea autovehiculului de la Beneficiar la service pentru intervenii mecanice sau schimb anvelope
2. Sunt excluse din acest contract:
a) Costul combustibilului, daca autovehiculul este returnat cu rezervorul gol sau partial gol
b) Costul echipamentelor, dotarilor sau serviciilor suplimentare asa cum sunt mentionate in ANEXA 3 - Termeni si
Conditii, de exemplu costul cheilor, al certificatului de inmatriculare, numerelor de inmatriculare in cazul pierderii
acestora.
c) Livrarea sau returnarea autovehiculului in afara zonelor gratuite sau in afara orelor de program (L-V 9:18)
d) Alte taxe de drum si costuri legate de utilizarea autovehiculului (taxa autostrada sau pod).
e) Reparatiile ce nu se datoreaza uzurii normale a autovehiculului. Ca exemplu, insa nelimitandu-se la urmatoarele
cazuri: alimentarea cu combustibil gresit, utilizarea pe timpul iernii de lichid de parbriz ce nu rezista la inghet,
utilizarea masinii in competitii si concursuri, etc
f) “Collision Damage Waiver” (CDW), “Special Collision Damage Waiver” ( SCDW ) si “Theft Protection” (TP),
adica, asigurarea pentru accidente (indiferent daca acesta survine sau nu din culpa Beneficiarului sau
conducatorului autovehiculului inchiriat), respectiv pentru furt (si/sau tentativa de furt care se soldeaza cu
deteriorarea autovehiculului inchiriat), care limiteaza raspunderea financiara a Beneficiarului in cazul
accidentelor si furturilor la valoarea CDW, SCDW respectiv TP mentionate la punctul III.

3.
4.

5.

g) Daune aduse autovehiculului ce sunt exceptate de asigurarea CASCO sau pentru care nu s-a deschis dosar de dauna.
Daunele se vor stabili prin comparatia starii autovehiculului de la data livrarii si starea autovehiculului la data
returnarii asa cum reies din Procesul Verbal de livrare/returnare
h) Costurile neacoperite de polita CASCO, excluderile casco fiind detaliate in Anexa 1 la prezentul contract.
Livrarea autovehiculului catre Beneficiar se face dupa semnarea prezentului contract si anexelor. Data care figureaza pe
Procesul Verbal de livrare – Anexa 2 este data de inceput a prezentului contract.
Utilizarea autovehiculului contractat prin serviciul Inchiriere pe termen scurt se va face numai de catre un posesor al unui permis
de conducere valid cu o vechime de cel putin 1 an si care sa fie valabil in Romania. Beneficiarul ramane responsabil de orice
incalcare a prevederilor legislatiei romane pe perioada utilizarii autovehiculului contractat in serviciul de inchiriere pe termen
scurt.
In caz de accident cu sau fara vina beneficiarului, furt sau tentativa de furt care a cauzat pagube autovehiculului, beneficiarul va
notifica Furnizorul in maximum 24 de ore. Beneficiarul va procura raportul de dauna de la politie (incluzand testul de alcoolemie,
in caz de accident), certificatul de reparatii cu semnatura si stampila Politiei, copie RCA, permis, talon ale soferului vinovat. Daca
Beneficiarul nu prezinta aceste documente Furnizorului, este raspunzator de achitarea tuturor costurilor aferente daunei indiferent
daca a fost sau nu vinovat de accidentarea sau furtul autovehiculului. Nu se accepta formular de constatare amiabila.

6. Returnarea autovehiculului: la finalul perioadei de utilizare autovehiculul trebuie returnat in aceiasi stare, exceptand
uzura normala conform varstei si km, orice alta uzura sau daune suplimentare, care nu existau la momentul livrarii
autovehiculului, vor fi evaluate de FURNIZOR si facturate BENEFICIARULUI.
7.

8.
9.

Responsabilitatile partilor:
A. Responsabilitatile Beneficiarului:
a) Sa achite Furnizorului costul total al prestatiei inainte de livrarea autovehiculului cat si costurile serviciilor facturate la
returnarea autovehiculului.
b) Sa nu utilizeze autovehiculul in afara drumurilor publice deschise circulatiei, in competitii, raliuri sau transport de
marfuri sau persoane cu titlu oneros. Sa nu subinchirieze autovehiculul unei terte parti.
c) Sa notifice in cel mai scurt timp Automotive Mobility Solutions in conditiile in care apar defectiuni la autovehicul.
d) Sa returneze autovehiculul la terminarea contractului cu rezervorul plin. In caz contrar, costurile combustibilului vor
fi refacturate Beneficiarului.
e) Sa achite contravaloarea amenzilor emise de autoritati pentru contraventii sau infractiuni savarsite pe perioada
utilizarii autovehiculului inchiriat
f) sa puna la dispozitia Automotive Mobility Solutions permis de conducere valid, carte identitate/pasaport si un card de
credit valid VISA sau MASTERCARD care sa acopere contravaloarea inchirierii si a taxelor, alte costuri ce pot aplica
(ex, fransiza asigurare, CDW, SCDW, TP, servicii aditionale, etc.). Deasemenea beneficiarul este de acord ca AMS sa
pastreze o copie a permisului si cartii identitate/pasaport.
g) In caz de accident, indiferent de vina sau furt, total sau partial al autovehiculului sa achite contravaloarea CDW,
SCDW sau TP. Intelegandu-se prin aceasta inclusiv oprirea depozitului/garantiei sau costul total in cazul in care
Excluderile Casco au fost inculcate.
B. Responsabilitatile Furnizorului:
a) Furnizorul se obliga sa puna la dispozitia Beneficiarului autovehiculul descris in anexa 2 – PV livrare in termenii
prezentului contract, agreat de comun acord.
b) Sa furnizeze Beneficiarului serviciile mentionate ca fiind incluse in contract la capitolul 1.
c) Sa livreze Beneficiarului autovehiculul cu rezervorul plin, insotit de documentele aferente (RCA, Rovinieta, Certificat
Inregistrare-talon, Instructiuni utilizare) si pregatit corespunzator din punct de vedere tehnic.
Calatoriile in afara teritoriului Romaniei: Beneficiarul poate utiliza autovehiculul contractat in sistem inchiriere pe termen
scurt in afara granitelor Romaniei respectand conditiile din documentul Termeni si Conditii.
Prevederi finale:
a) Semnarea acestui contract reprezinta acordul partilor contractante.
b) Orice amendament la acest contract va avea valoare numai daca este mentionat intr-un act aditional la acest contract si
daca este semnat de ambele parti.
c) Nici una dintre partile contractante nu va transfera drepturile si obligatiile prevazute in acest contract catre terti fara
acordul scris al celeilalte parti.
d) Acest contract se supune legislatiei romane.
Prin semnarea acestui contract Beneficiarul / soferul autorizat se angajeaza sa utilizeze autovehiculul pus la dispozitie de
catre Furnizor in conditiile stipulate de prezentul contract si Anexele: Anexa 1- Excluderi asigurare CASCO, Anexa 2Procesul Verbal de livrare /returnare, Anexa 3-Termeni si Conditii si Anexa 4 Ghid de utilizare care fac parte integrante
din contract si sa achite costul de inchiriere aferent serviciilor furnizate de Furnizor, a serviciilor si dotarilor suplimentare
precum si costurile suplimentare ce pot rezulta ca urmare a utilizarii autovehiculului de inchiriat conform documentelor
mentionate.
Contractul de Inchiriere pe termen scurt incepe sa produca efecte juridice de la data semnarii sale si a Anexei 2 de catre ambele
parti. Prezentul contract a fost incheiat si semnat in doua (2) exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.
BENEFICIAR

FURNIZOR:

