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CONDITII SPECIALE - PERSOANE JURIDICE
orice alte sume datorate potrivit Contractului/
Contractului Individual.
Pentru evitarea oricarui dubiu, sunt considerate „rate
scadente” toate Ratele Lunare emise pana la
expirarea termenului de preaviz, independent de
momentul la care are loc restituirea Obiectului in
Leasing (de exemplu, in situatia in care restituirea are
loc anterior expirarii termenului de preaviz).

1. Incetarea Contractului. Cauze de incetare inainte de
expirarea Perioadei de Leasing
1.1 Contractul/ Contractul Individual nu poate inceta
inainte de implinirea unui termen de 12
(douasprezece) luni de la Data Livrarii Obiectului in
Leasing, cu exceptia cazurilor in care legea/ Contractul
/ Contractul individual prevede altfel.

REZILIEREA DE DREPT A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DENUNTAREA CONTRACTULUI DE CATRE LOCATOR
CA URMAREA A LIPSEI OBIECTULUI CONTRACTUAL
1.4 Locatorul poate denunta unilateral Contractul/
Contractul Individual, inainte de implinirea termenului,
1.2 Contractul/ Contractul Individual inceteaza de drept
pentru motive temeinice ce tin de persoana
printr-o simpla notificare in acest sens emisa de
Utilizatorului.
Printre
motivele
temeinice
se
Locator si comunicata Utilizatorului, fara punere in
mentioneaza, nelimitativ, activitati de spalare a banilor
intarziere, fara a fi necesara indeplinirea niciunei alte
si/sau terorism asociate Utilizatorului. In acest caz,
formalitati si fara interventia instantei judecatoresti
Utilizatorul are la dispozitie 15 zile pentru rambursarea
(pact comisoriu in conformitate cu art. 1553 Cod civil),
integrala a datoriilor scadente. Denuntarea unilaterala
in cazul intervenirii urmatoarelor situatii:
stinge de indata dreptul Utilizatorului de a folosi in
a) Obiectul in Leasing devine o pierdere totala tehnica
orice mod Obiectul in Leasing.
sau economica; pentru a fi considerat o pierdere
economica totala, valoarea reparatiei sale trebuie sa
fie mai mare decat diferenta dintre valoarea asigurata REZILIEREA UNILATERALA A CONTRACTULUI
si valoarea epavei;
b)
Obiectul in Leasing nu mai exista (furt, calamitate 1.5 Locatorul poate rezilia Contractul/ Contractul
Individual, in baza unei simple notificari scrise
naturala etc.). In aceste cazuri, Utilizatorul va anunta
transmisa Utilizatorului, in cazul in care Utilizatorul nu
in scris, in termen de 48 de ore Locatorul si
intelege sa remedieze integral si conform obligatia
Asiguratorul despre distrugerea sau disparitia
neexecutata sau executata necorespunzator, in
Obiectului in Leasing si va prezenta acestora o copie a
termenul pe care Locatorul i-l acorda in acest sens
raportului de pierdere sau de furt (care va fi completat
prin notificare.
imediat la sectia de politie competenta).
c) in cazul in care Obiectul in Leasing nu se poate 1.6 Locatorul poate rezilia Contractul/ Contractul
indeplini, indiferent de motive, cum ar fi nelivrare,
Individual, nelimitativ, în cazul în care:
livrare incompleta, deficiente de functionare, a) Utilizatorul nu isi executa obligatia de plata a unei parti
imposibilitatea sau intarzierea efectuarii formalitatilor
sau a intregii sume a oricarei Rate Lunare precum si a
de import, de inmatriculare etc. In cazul imposibilitatii
oricarei obligatii de plata datorata conform
obiective de inmatriculare a Obiectului in Leasing fie
Contractului/ Contractului Individual, timp de doua luni
ca urmare a nerespectarii obligatiei Vanzatorului de a
(nu neaparat consecutive), indiferent de obiectul platii
remite toate documentele necesare inmatricularii, fie
neexecutate sau partial executate din cadrul
ca urmare a unor cauze externe independente de
Contractului/ Contractului Individual;
culpa Locatorului/ Vanzatorului, Utilizatorul nu va avea b) Utilizatorul foloseste Obiectul in Leasing fara a
dreptul de a pretinde daune-interese, avand obligatia
respecta instructiunile cuprinse in Manualul de
de a restitui Obiectul in Leasing catre Locator, in
Utilizare;
termen de 5 zile lucratoare de la data incetarii c) Declaratiile si garantiile oferite sunt inexacte,
Contractului Individual.
incomplete, neadevarate sau, ulterior incheierii
DENUNTAREA CONTRACTULUI DE CATRE UTILIZATOR
1.3 Utilizatorul poate denunta prezentul Contract sau orice
Contract Individual, nu mai devreme de implinirea
termenului de 12 luni de la Data livrarii, sub rezerva
indeplinirii urmatoarelor conditii cumulative:
a) transmiterea unei notificari scrise catre Locator, cu un
preaviz de 3 (trei) luni;
b) plata unei penalitati reprezentand o valoare egala cu
50% din suma totala a Ratelor de Leasing ramase
pana la sfarsitul Perioadei de Leasing aferenta
Obiectului in Leasing pentru care s-a notificat
denuntarea;
c) plata Ratelor Lunare scadente si neachitate,
cheltuielilor pentru repunerea in functiune a Obiectului
in Leasing, costurile aferente asigurarii CASCO si
asigurarii de raspundere civila auto (RCA), costul
aferent kilometrilor parcursi suplimentar, precum si
Contract de Leasing Operational si Servicii de Mobilitate

d)
e)
f)

g)

h)
i)

Contractului/ Contractului Individual, acestea sunt
invalidate ori devin neadevarate;
Utilizatorul nu respecta oricare dintre prevederile
prezentului Contract, cu aplicarea art. 1.7 de mai jos;
Utilizatorul foloseste Obiectul in Leasing la savarsirea
oricaror fapte de natura penala;
Utilizatorul
transfera/cedeaza
drepturile
si/sau
obligatiile constituite in baza prezentului Contract fara
acordul prealabil scris al Locatorului;
Utilizatorul foloseste Obiectul in Leasing in afara
granitelor Romaniei fara acordul prealabil al
Locatorului, in conditiile art. 5.11 si 5.12 din Conditiile
Generale;
Utilizatorul se afla in dizolvare si/sau lichidare, potrivit
legii;
Utilizatorul modifica valoarea indicata de contorul de
kilometri;
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j)

k)
l)

1.7

a)
b)

c)

1.8

2.
2.1

2.2
a)

b)
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Obiectul in Leasing inregistreaza la finalul unui an
legal sa semneze prezentul Contract/ Contractul
contractual o diferenta pozitiva/ negativa de peste 10%
Individual in numele si pe seama Utilizatorului;
intre kilometrajul parcurs si kilometrajul anual agreat in
2.3 La momentul semnarii Contractului/ Contractului
Oferta, iar Utilizatorul nu a acceptat oferta de
Individual, Utilizatorul declara pe propria raspundere,
recalculare transmisa de Locator in conditiile
avand cunostinta de consecintele prevazute de lege
prevazute la art. 5.5 din Conditiile Generale;
pentru declaratii false sau inexacte, ca:
Refuzul de a efectua inspectia in conformitate cu
a) nu exista niciun litigiu, arbitraj sau procedura
prevederile art. 5.7 din Conditiile Generale.
administrativa in curs, in cadrul carora s-ar putea
In situatia in care, dupa trecerea unui termen de 30 de
pronunta o hotarare avand consecinte negative asupra
zile de la Data Livrarii, Utilizatorul nu plateste sumele
activitatii, bunurilor ori situatiei sale financiare,
datorate si scadente conform Ofertei pana la Data
exceptandu-le pe cele declarate in scris in cererea sa
Livrarii si/sau nu preia Obiectul in Leasing, fara
de leasing operational completata in vederea aprobarii
indeplinirea unor formalitati prealabile, fara punere in
prezentului Contract, cerere ce constituie parte
intarziere sau interventia instantei judecatoresti. In
integranta din Contract;
acest caz, Utilizatorul va datora Locatorului daune
b) toate autorizatiile, aprobarile, licentele, exceptarile,
interese reprezentand cel putin 10% din valoarea
depunerile, inregistrarile, autentificarile, legalizarile si
Obiectului in Leasing comandat, conform Ofertei, in
alte asemenea acte, cerute sau recomandate in
vederea acoperirii eventualelor cheltuieli si daune
legatura cu incheierea, derularea, valabilitatea si
suportate de Locator.
executarea acestui Contract au fost obtinute/efectuate
In situatia rezilierii Contractului/ Contractului Individual
sau urmeaza sa fie obtinute/efectuate in termenele
conform art. 1.6 de mai sus, Utilizatorul are obligatia
legale;
de a restitui de indata Obiectul in Leasing si de a c) nu a intervenit niciun eveniment care ar putea afecta in
achita urmatoarele sume:
mod esential si negativ activitatea sa ori indeplinirea
toate Ratele Lunare scadente si neachitate la
obligatiilor ce rezulta din prezentul Contract;
momentul rezilierii;
d) prezentul Contract nu este inclus in niciun acord sau
cheltuielile de repunere in functiune, costul kilometrilor
document la care acesta este parte sau in urma caruia
parcursi suplimentar, costurile aferente asigurarii
s-au nascut obligatii in sarcina sa.
CASCO si asigurarii de raspundere civila auto (RCA)
2.4 Utilizatorul declara si garanteaza faptul ca va informa
precum si orice alte sume datorate potrivit
in scris Locatorul despre urmatoarele situatii, in maxim
Contractului/ Contractului Individual;
10 (zece) zile lucratoare de la producerea lor, si
penalitate (daune interese) reprezentand 50% din
anume:
valoarea Ratelor de Leasing ramase pana la expirarea
a) modificarea denumirii, sediului, a datelor sale de
Perioadei de Leasing pentru fiecare Obiect in Leasing
identificare, a numarului de telefon si a adresei de ein parte.
mail;
Partile inteleg si sunt de acord ca dispozitiile b) modificarea depreciativa a situatiei sale financiare care
referitoare la solutionarea diferendelor, obligatia de
ar avea consecinte negative asupra capacitatii de
pastrare a confidentialitatii, obligatia de plata a
plata asumate prin prezentul Contract;
sumelor reprezentand costuri in legatura cu folosinta c) modificarea entitatilor care detin controlul asupra sa,
Obiectului in Leasing, inclusiv, dar fara a se limita la
fuziuni, divizari sau reorganizari ale acestuia.
amenzi, penalitati sau alte sanctiuni nascute pe durata
2.5 Utilizatorul declara ca este de acord ca, in cazul in
derularii Contractului, precum si orice alte dispozitii
care nu isi onoreaza obligatiile de plata catre Locator
care sunt destinate sa produca efecte inclusiv in caz
conform Contractului, Locatorul poate executa
de incetare a Contractului îşi menţin valabilitatea chiar
garantiile aferente Contractului. Drepturile Locatorului
si dupa incetarea Contractului, indiferent de motivul
conferite de legea romana se nasc la semnarea
incetarii acestuia.
Contractului si vor putea fi puse in executare de catre
Locator in legatura cu oricare parte a creantelor sau
titlurilor afectate garantiilor, inclusiv prin luarea in
Declaratii si garantii din partea Utilizatorului
posesie a sumelor existente in conturile Utilizatorului,
la aparitia unui caz de neexecutare.
Utilizatorul declara si garanteaza faptul ca este o
entitate legal constituita, care respecta reglementarile 2.6 Utilizatorul declara in mod expres ca este de acord ca
legale si functioneaza legal in Romania.
Locatorul sa valorifice garantiile constituite, fara vreo
alta instiintare sau formalitate, cu exceptia celor
Utilizatorul declara si garanteaza faptul ca:
mentionate in prezentul Contract si in conditiile legii.
hotararea cu privire la incheierea prezentului Contract,
prin acesta intelegandu-se si toate Contractele 2.7 Locatorul are dreptul sa execute oricare dintre
Individuale ulterioare, a fost luata in conformitate cu
ipotecile mobiliare constituite utilizand orice procedura
regulile sale societare interne si cu reglementarile
in conditiile legii, Locatorul urmand a alege
legale, ca urmare a acordului de vointa rezultat in
modalitatea cea mai profitabila pentru recuperarea
urma negocierilor cu Locatorul, acord exprimat in
creantei sale, urmarindu-se acoperirea integrala a
termenii continuti de Oferta si in clauzele continute de
datoriilor catre Locator. In caz de executare silita a
prezentul Contract;
garantiilor, toate cheltuielile, spezele, precum si toate
prin semnarea Contractului/ Contractului Individual nu
sumele ramase neacoperite prin valorificarea acestora
incalca nicio prevedere legala sau contractuala si ca
sunt si raman in sarcina Utilizatorului.
persoana fizica semnatara este imputernicita in mod
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2.8 Atat Locatorul cat si mandatarii, administratorii,
functionarii, angajatii, delegatii si consultantii acestuia
nu vor fi raspunzatori pentru nicio pretentie, cerere,
obligatie, pierdere, prejudiciu, costuri sau cheltuieli
suportate sau aparute in legatura cu exercitarea,
potentiala exercitare sau omisiunea de a exercita
oricare dintre drepturile si puterile dobandite conform
Contractului, altfel decat in cazul culpei grave sau
dolului.
2.9 Partile inteleg si sunt de acord ca toate declaratiile si
angajamentele asumate de Utilizator in conformitate
cu documentatia de finantare si prevederile
prezentelor Conditii Speciale reprezinta o conditie
esentiala pentru incheierea Contractului/ Contractului
Individual. Declaratiile mai sus mentionate vor ramane
valabile oricand pe toata durata contractuala si, in
special, vor fi considerate a fi mentinute de Utilizator
pana la momentul executarii de catre acesta a oricaror
obligatii fata de Locator in temeiul Contractului/
Contractului Individual. Orice modificare intervenita cu
privire la declaratiile si angajamentele asumate de
Utilizator confera Locatorului dreptul de a inceta
unilateral Contractul/ Contractul Individual.
3. Prelucrarea datelor cu caracter personal
3.1 Cu privire la datele cu caracter personal pe care
Locatorul si Utilizatorul le pot prelucra in executarea
prezentului Contract (de exemplu, datele cu caracter
personal ale mandatarilor si/ sau reprezentantilor legali
sau conventionali ai Utilizatorului, ale garantilor/
avalistilor, beneficiarilor reali, ale imputernicitilor/
soferilor Utilizatorului, ale persoanelor de contact),
Locatorul si Utilizatorul actioneaza fiecare in calitate
de operator de date cu caracter personal (denumite in
continuare in mod individual ”Operatorul” si/sau in mod
colectiv ”Operatorii”). Datele cu caracter personal vor fi
prelucrate de fiecare Operator in conformitate cu
prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al
Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie
2016, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce
priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si
privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind
protectia datelor – GDPR), cu Legea de punere in
aplicare a prevederilor GDPR si/sau cu orice alte
decizii pe care le poate emite Autoritatea Nationala de
Supraveghere a Protectiei Datelor cu Caracter
Personal (ANSPDCP) cu privire la protectia datelor cu
caracter personal.
3.2 Fiecare dintre Operatori isi asuma urmatoarele
obligatii:
• sa isi respecte obligatiile aferente calitatii de
Operator prevazute de GDPR;
• sa puna in aplicare si sa mentina masuri tehnice si
organizatorice adecvate care sa indeplineasca
cerintele GDPR;
• sa ia toate masurile necesare pentru a asigura
responsabilizarea intregului sau personal cu acces
la datele cu caracter personal si pentru a se
asigura ca toti membrii personalului sau sunt
obligati sa pastreze confidentialitatea datelor cu
caracter personal;
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• sa isi respecte obligatiile aferente calitatii de
Operator cu privire la incalcarea securitatii datelor
cu caracter personal si sa informeze cealalta parte
cu privire la orice asemenea incalcare a securitatii
datelor cu caracter personal semnificativa pentru
cealalta parte, fara nicio intarziere nejustificata;
• in executarea prezentului contract, fiecare Operator
poate contracta furnizori de servicii care au
calitatea de Persoane imputernicite de operator cu
conditia ca acestea sa fie tinute de obligatiile
prevazute de GDPR;
• Niciun Operator nu va transfera date cu caracter
personal catre nicio tara din afara Spatiului
Economic European, cu exceptia cazului in care
ofera garantii adecvate pentru transferul efectuat,
cum ar fi: (i) transfer catre orice tara considerata de
catre Comisia UE ca asigura un nivel de protectie
adecvat; (ii) transfer in conformitate cu principiile
Privacy Shield (sau o schema care il poate inlocui
din cand in cand) sau (iii) transfer supus unui alt
mecanism de transfer de date sau a unor alte
garantii adecvate conform cerintelor GDPR.
3.3 Utilizatorul declara ca a fost informat in mod corect si
complet de catre Locator, inainte de semnarea
prezentului Contract, despre aspectele privind
procesarea, de catre Porsche Mobility, a datelor cu
caracter personal ale persoanelor vizate in relatia cu
Utilizatorul, in vederea initierii si executarii prezentului
Contract, conform Anexei 3 – Informare privind
prelurarea datelor cu caracter personal la Formularul
de solicitare finantare:
• Categorii de persoane vizate in relatia cu
Utilizatorul si categorii de date personale prelucrate
• Scopurile si temeiul juridic al prelucrarii
• Transferul Datelor Personale ale persoanelor vizate
in relatia cu Utilizatorul
• Durata de stocare a Datelor Personale ale
persoanelor vizate in relatia cu Utilizatorul
• Drepturile persoanei vizate in relatia cu Utilizatorul
privind protectia Datelor Personale.
3.4 Avand in vedere faptul ca, in anumite situatii, datele
personale ale persoanelor vizate in relatia cu
Utilizatorul sunt preluate din documentatia de initiere
si/ sau executare a relatiei contractuale cu Utilizatorul,
Porsche Mobility neavand posibilitatea practica de a
asigura o informare directa a acestor persoane privind
prelucrarea datelor lor cu caracter personal, este
responsabilitatea
Utilizatorului
de
a
informa
respectivele persoane vizate cu privire la prelucrarea
datelor lor cu caracter personal de catre Porsche
Mobility conform Anexa 3 – Informare privind
prelurarea datelor cu caracter personal la Formularul
de solicitare finantare, precum si sa obtina
consimtamantul reprezentantilor sai legali pentru
consultarea bazei de date a Centralei Riscului de
Credit, utilizand Anexa nr. 2 - Acord de consultare a
bazei de date a Centralei Riscului de Credit la
Formularul de solicitare finantare, daca este cazul.
3.5 Oricare dintre Operatori il va despagubi pe celalalt
pentru pierderile, daunele, costurile, cheltuielile si alte
obligatii (inclusiv taxele juridice si altele) suportate sau
impuse celeilalte parti si referitoare la o pretentie a
unui tert in masura in care rezulta din nerespectarea
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de catre cealalta parte a obligatiilor de protectie a
prelucrarii datelor cu caracter personal care ii revin.

Prezentul Contract a fost incheiat in limba romana, in 2 (doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare Parte si are
17 pagini si 5 (cinci) Anexe, dupa cum urmeaza:
-

Anexa nr. 1 – Comanda vehiculului
Anexa nr. 2 – Oferta de leasing operational si servicii de mobilitate/ servicii de management de flota
Anexa nr. 3 – Proces Verbal de Predare – Primire
Anexa nr. 4 – Proces Verbal de Restituire
Anexa nr. 5 – Criterii de evaluare la restituirea vehiculului

UTILIZATOR,
___________________________(denumire)

LOCATOR,
PORSCHE MOBILITY SRL

___________________________(nume reprezentant)

_____________________________

___________________________(calitate reprezentant)

_____________________________

___________________________(semnatura)
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