
CONDITII GENERALE DE INCHIRIERE

1.Autoturismele si autoutilitarele se inchiriaza numai persoanelor care poseda permis de 
conducere valabil, cu o vechime de cel putin un an si varsta de peste 21 ani impliniti la data 
inchirierii autoturismului.

2.Livrarea si returnarea masinii:

   Autovehicolul va fi inchiriat in bune conditii, fara defecte, iar orice plangere referitoare la 
starea sa va fi adusa la cunostinta Proprietarului in momentul inchirierii.
  Autovehiculele date in chirie trebuie sa revina in starea in care au plecat atat exterior cat si 
interior din punct de vedere optic, stare reflectata in fisa de predare-primire intocmita in 
momentul predarii mijlocului de transport.

ATENTIE!
   La predarea autovehiculului sunteti rugati sa vizionati impreuna cu operatorul comercial al 
firmei toate amanuntele legate de interiorul si exteriorul acesteia pentru a se evita discutiile 
sau neintelegerile referitoare la starea acesteia in momentul revenirii si predarii 
autovehiculului 
    Inaintea inchirierii unui autovehicul, clientul se obliga sa verifice cu atentie anvelopele 
acestuia (problemele constatate fiind notate in fisa de predare anexata contractului) pentru a 
evita neintelegerile ce pot aparea la revenire.
    In cazul in care, pe perioada contractuala, apare un eveniment de tip rutier, clientul este de 
acord sa suporte franciza de 100 EUR. Daca apar deteriorari ale anvelopelor, indiferent de 
caz sau grad, acesta va achita integral suma lor.
     Clientul va returna autovehiculul in starea tehnica in care l-a preluat, impreuna cu 
documentele si toate echipamentele acestuia, la data si in locul stabilit in contractul de 
inchiriere 
    In cazul in care Clientul nu returneaza autovehicolul la cel mult trei ore dupa data si ora 
stabilita si nu anunta telefonic aceasta intarziere Proprietarului, acesta are dreptul sa anunte 
furtul autovehicolului la Politie.
    Insusirea unui bun mobil al altuia sau/si refuzul de a-l restitui se pedepseste cu inchisoare 
de la 3 ani sau cu zile-amenda conform art.256.Cod Penal.
    In cazul in care Clientul nu returneaza masina la termenul stabilit si nu a anuntat in 
prealabil aceasta, si nu face dovada anuntarii prelungirii, Proprietarul are dreptul sa-si 
recupereze autovehiculul pe orice cale legala , fara a aviza Clientul sau a-i cere acceptul.
    In cazul in care clientul abandoneaza masina si nu face dovada anuntarii, aceasta se 
recupereaza de catre societatea care inchiriaza  iar costurile de tractare vor fi suportate de 
catre client pe cale legala. 

Eventualele cheltuieli cu recuperarea autovehicolului in situatiile anterior mentionate vor fi 
suportate de Client, fiind ulterior facturate, daca costurile nu vor fi incasate in termen de 20 de
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zile calendaristice, proprietarul are dreptul de a actiona in judecata clientul
  

3. Conditii de utilizare a masinii:

    Clientul se obliga sa nu foloseasca autovehicolul:
- in contradictie cu legile Romaniei si regulile de conducere;
- pentru a tracta un alt autovehicol sau orice altceva; fara instiintarea companiei 
- daca autovehiculul participa la furturi, spargeri sau la incalcarea unei legi penale , in 
savirsirea cu vinovatie a unei abateri de la legea penala si care este sanctionata de lege, in 
acest caz societatea nu raspunde pentru faptele clientului si/sau insotitorilor                             
- daca masina este imobilizata de diferite organe de control pe o perioada nedeterminata 
pentru : exemplu ( clientul nu prezinta autorizatie de transport marfa ) atributiune care nu intra
in sarcina proprietarului, chiriasul va suporta chiria pe perioada in care masina stationeaza ;
- daca soferul sau orice alt pasager este sub influenta bauturilor alcoolice, a drogurilor sau a 
unui medicament care i-ar putea afecta viteza de reactie sau starea de constienta;
- pentru curse sau orice alt gen de concurs;
- decat in concordanta cu instructiunile de folosire ale producatorului.
- in caz de defectare aotovehiculul va fi reparat doar de catre personal calificat;
- este interzisa subinchirierea autovehiculul 
- este interzis conducerea autovehicului de alta persoana decat cel stipulat n contract( fara 
anuntarea prealabila a Proprietarului) 
-este interzis a se utiliza autovehicolul pentru a transporta refugiati                                           
- la predarea autovehicolului va rugam sa verificati riguros masina ! Pentru disparitia 
obiectelor lasate in autovehicol nu ne asumam responsabilitatea.
-in cazul in care autoturismul este patat in interior cu:uleiurii,vaselina sau plin de nisip clientul 
trebuie sa curete (sau sa achite contravaloare spalarii unui autoturism conform anexei)
-in cazul in care se transporta lemne de orice fel,fier vechi sau alte materiale si se depaseste 
abuziv greutatea maxima autorizata (conform talon),firma isi rezerva dreptul ,sa penalizeze 
clientul;contractul (cu probe concludentete),respectiv cu suma de 5000 lei.  (acest alineat este  
adresat doar clientilor care,cu rea vointa transporta materiale de orice fel,in ciuda 
spuselor operatorilor sau a legilor in vigoare).
- Clientii care inchiriaza pe o perioada mai lunga decat 28 de zile, au obligatia de a comunica 
la sfarsitul lunii contractuale indexul de la kilometraj si a achita contravaloarea serviciului pe 
luna urmatoare (in cazul in care masina este inchiriata pe o perioada mai lunga).
- Vehiculul inchiriat poate fi utilizat numai in scopuri personale sau in interes de 
serviciu. O persoana fizica nu are dreptul de a presta servicii taxabile folosind masina 
inchiriata.

ATENTIE LA MASA MAXIMA AUTORIZATA!!!

 In cazul in care autovehicolului i se defecteaza ambreajul, discul, cardanul, grupul diferential,
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placa sau rulmentii datorita faptului ca masina a fost supraincarcata (mai mult decat greutatea
utila mentionata in talon - vezi talon -), costurile de tractare si reparatie la sediul firmei vor fi 
suportate de catre client.

SANCTIUNILE SI AMENDA VOR FI SUPORTATE DE CLIENT!!!

4. Plati :

Clientul va achita:
 - contravaloarea inchirierii stabilite de comun acord prin semnaturile ambelor parti, a 
autovehicolului pe perioada contractuala, la preluarea acestuia;
La acest contract partile au negociat pretul de inchiriere cu care beneficiarul este deacord 
adica cel mentionat in factura , anexa la  contractul de inchiriere . 
Perioada orei de inchiriere incepe intre orele : 9˚˚- 18˚˚de Luni pana Vineri iar Sambata de la 
9-14. 
- perioada minima de inchiriere este de 24 ore, prima ora dupa cele 24 este netaxabila, iar 
urmatoarele 2 ore de intarziere  se vor tarifa cu jumatate de zi  ,dupa a 4-a ora de intarziere  
se tarifeaza o zi. Preturile sunt negociabile in cazul in care autovehicolul este inchiriat pe o 
perioada mai lunga.
- toate costurile legate de participarea la trafic (taxa parking, autostrada, amenzi etc);
- in cazul in care clientul renunta la masina initial aleasa de el, poate modifica contractul de 
inchiriere cu o alta masina achitand o taxa de 10 euro
- in cazul pierderii, distrugerii obiectelor din masina se vor achita urmatoarele sume:

- casetofon: 1000 lei           - lanturi: 180lei/set                    -antena: 100 lei 
- instinctor: 100 lei              - cric: 250 lei                            - cheie roti: 50 lei
- cheie cric: 100 lei             - roata rezerva: 700 lei           - placute inmatriculare: 100 lei/buc
- scrumiera: 85 lei               - set becuri: 50 lei                  -trusa medicala: 50 lei
 - triunghi: 30 lei                  - acte: 700 lei                         - centura siguranta: 250 lei/buc
- sigla Ford: 100 lei             - buson rezervor: 100 lei        - usa bord: 150 lei                              
- podea rupta:400 le           - vesta reflectorizanta: 25 lei   - jeanta indoita sau rupta: 430 lei     
- anvelope deteriorate sau taiate: 430 lei                            -tapiterie scaune patata:100 lei  -
tapiterie arsa:200 lei         -capac  roata 90 lei/buc             - mapa acte: 40 lei                            
-patare cu vaselina,ulei,nisip,beton  100 lei                      -panou lateral interior rupt: 200 lei     

- 250 Euro/zi in cazul in care autovehicolul se subinchiriaza sau este condus de o alta 
persoana decat cel stipulat in contractul de inchiriere, fara acordul Proprietarului; - in cazul in 
care clientul inchiriaza autovehicolul , pleaca cu el si se intoarece dupa o ora, si renunta la 
masina din motive ce nu tin de firma de inchiriere , va primi contravaloarea inchirierii, mai 
putin cu 20 Euro ( calculat la cursul BNR din ziua reaspectiva conform anexei)
- combustibilul nu este inclus in pret si se afla in sarcina clientului.
Aceasta masina foloseste carburant : motorina.

 Autovehicolul va fi predat clientului cu motorina in rezervor  pentru a ajunge la statia de 
carburant (aproximativ 5 litri)
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- consumul mediu pentru un microbus de persoane sau marfa este de:8% gol si 10% 
incarcat,iar microbusele cu prelata,boxcuti,au un consum mediu de:13% gol si 15-16% 
incarcate.
-in cazul in care clientul alimenteaza autovehicolul cu benzina in loc de motorina acesta va 
suporta cheltuielile de reparatie 
- uleiul si intretinerea autovehicolului sunt in sarcina proprietarului
- in cazul in care societatea considera ca trebuie sa perceapa o garantie clientului, aceasta 
decizie ne apartine.
-autovehiculul se preia si se preda curat in caz contrar se achita taxa de spalare al acestuia la
spalatorie

In cazul in care masina se inchiriaza pe termen mai lung : exemplu 30 zile , iar pretul a fost 
negociat pe perioada respectiva si clientul doreste sa renunte la masina dupa o perioada mai 
scurta pretul platit ramine acelasi nu se restituie.

5. Asigurarea:

- autovehicolul este asigurat full CASCO;
- Clientul si insotitorii sai nu sunt asigurati, aceasta optiune se poate obtine la cerere, contra 
cost
- Proprietarul nu raspunde pentru distrugerea sau furtul bunurilor Clientului sau insotitorilor 
acestuia aflate in autovehicol;
- Asigurarea nu include situatia in care autovehicolul este utilizat pentru a transporta 
substante inflamabile sau alte substante periculoase.

6.Tariful de inchiriere include:

- numar nelimitat de kilometrii pe teritoriul Romaniei cat si in Uniunea Europeana, TVA, RCA, 
Rovigneta pe Romania, Casco
- in cazul unui accident din vina sau nu din vina clientului ce decurge pe perioada contractului,
acestuia i se poate schimba autovehicolul, contra cost .Nu ne asumam responsabilitatea 
pentru  transportul pasagerilor si bagajelor.
- in cazul in care defectiunea este provocata din culpa Clientului (ex: baterie descarcata, 
anvelopa taiata), inlocuirea autovehicolului este posibila, dar cheltuielile de tractare(dus-
intors) vor fi suportate de catre Client. 
- revizii tehnice periodice la zi si intretinerea autovehicolului
- numar asistenta : 0737.032.625 ,ATENTIE- Serviciul de asistenta nu functioneaza intre 
orele 22.00-08.30 !!!

7.Tariful de inchiriere nu include:

- combustibilul, taxele de trecere, garaj, tichete de parcare pe timpul inchirierii
- asigurarea pentru persoanele si bagajele aflate in autovehicol
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8.Amenzi de circulatie:

- toate amenzile de circulatie rezultate din nerespectarea legilor romane si europene in 
vigoare vor fi suportate de utilizator, Client.

9.Accident, avarii sau furt:

Accident:
In cazul unei avarii, accident sau furt Clientul are urmatoarele obligatii:
- sa obtina numele,numar telefon si adresa celeilalte parti implicate in accident 
- sa nu abandoneze autovehicolul fara a-l asigura impotriva furtului sau altor avarii;
- sa aduca telefonic la cunostinta Proprietarului orice avarie sau defectiune in max. 3 ore, 
oricat de mica ar fi la numarul de telefon: 0737.032.625
- sa obtina documentele constatatoare ale avariei, accidentului 
- sa completeze constatarea amiabila pentru societatea de asigurari;
- copie dupa Actul de identitate si Permisul de conducere al celeilalte parti implicate in 
accident;
- asigurarea RCA si copie dupa Certificatul de inmatriculare al celuilalt autovehicul implicat in 
accident. 
In cazul unui accident provocat din culpa Clientului, acesta:

- va suporta cheltuielile de tractare; 

- va achita pentru fiecare zi de service o suma echivalenta, cu 30% din valoarea chiriei/zi; 

- nu poate sa beneficieze de inlocuirea masinii avariate cu alta conform contractului de 
inchiriere (suma achitata pentru inchiriere nu se restituie). 
- Clientul poate sa intre in posesia unei alte masinii, incheind un alt contract de inchiriere

Clientul suporta franciza de 100 EURO la orice eveniment.

In cazul in care clientul refuza sa efectueze plata francizei rezultata din faptul ca a lovit sau a 
revenit cu autovehiculul avariat din punct de vedere optic atat in interior cat si in exteriorul 
mijlocului de transport, rezultand astfel diferente fata de starea acesteia la plecare 
(prezentata in fisa de predare-primire) si cea la revenire, clientul va fi introdus in baza de date
la sectiunea "DATORNICI"  sau la sectiunea "LISTA NEAGRA" in functie de complexitatea 
avariei, urmand ca valoarea de 100 EURO, reprezentand franciza, sa fie recuperata in 
instanta, la care se vor adauga totodata costurile aferente procesului de judecata.

In cazul in care clientul este implicat intr-un eveniment rutier soldat cu victime omenesti, 
societatea care inchiriaza  i-si declina responsabilitatea.ARW
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   In caz de defectiune tehnica:  

1.-anuntati de urgenta la numarul de telefon : 0737.032.625
2.-va vom indruma ce sa faceti.
Nu luati decizii fara acordul si incuviitarea firmei. Acestea, la restituirea masinii, nu se vor 
deconta.
Daca pe durata contractului intervin defectiuni neprevazute, pentru acestea Proprietarul nu isi
asuma responsabilitatea privind cheltuielile conexe ce nu apartin de autovehicolul inchiriat. 
- in functie de complexitatea defectiunii, veti fi preluati de masina de depanare, sau va stam la
dispozitie cu o alta masina la schimb (in limita posibilitatilor) in cel mai scurt timp posibil, 
tinand cont de Regulamentul Uniunii Europene ( CE ) Nr.561/2006 privind timpii de condus si 
odihna pentru soferi.

ATENTIE!
Pe perioada sezonului de iarna, cand temperaturile coboara sub -10°C, recomandam ca 
autovehiculele inchiriate sa fie parcate in timpul noptii in locuri cu temperatura medie normala,
adica 0°C, maxim -5°C (garaje, parking-uri, hale, etc). In cazul in care nu vor fi respectate 
indicatiile societatea care inchiriaza nu isi asuma raspunderea daca autovehiculul nu 
porneste dimineata. Aceasta problema poate fi rezolvata contra cost.

Nota:
In cazul unei defectiuni tehnice, pe perioada contractului sau prelungirii acestuia, si plata nu 
este la zi achitata, Proprietarul nu-si asuma cheltuielile de tractarea sau repararea 
autovehicolului(nu se deconteaza; se vor deconta, daca in ziua petrecerii evenimentului se 
ajunge la zi cu platile.)

Contractul de inchiriere va fi prelungit exact cu timpul cat clientul a stationat fara masina, din 
cauza defectiunii.

10. Litigii:
Orice litigiu care reiese din contractul de inchiriere  si nu va putea fi solutionat pe cale 
amiabila va fi solutionat de catre Judecatoria Arad.

Am citit si sunt de acord cu conditiile mentionate in contract.ARW
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