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Porsche Mobility
Articolul 1. Obiectul Contractului

Articolul 1

1.1

~n absen\a unor indica\ii contrare, termenii de
mai jos vor avea `n\elesul atribuit dup[ cum
urmeaz[:
a) A
 siguratorul = societatea de asigurare, ale
c[rei condi\ii generale de asigurare CASCO
sunt anexate (Anexa nr. 5), la care Locatorul
asigur[ Obiectul `n Leasing, sau orice alt[
societate de asigurare la care acesta va
asigura Obiectul `n Leasing pe Perioada de
Leasing;
b) Caiet de Service = documenta\ia predat[
Utilizatorului de c[tre Dealer cu ocazia
Livr[rii Obiectului `n Leasing `n care se
consemneaz[ toate interven\iile tehnice
realizate asupra Obiectului `n Leasing;
c) Cheltuieli de Repunere `n Func\iune = orice
cheltuieli necesare a fi efectuate de c[tre
Utilizator pentru aducerea Obiectului `n
Leasing la starea normal[ de func\ionare
la Data Restituirii Obiectului `n Leasing
Locatorului, inclusiv aducerea Obiectului `n
Leasing la starea ini\ial[, cu excep\ia uzurii
normale;
d)	Contract de Livrare/Contract de V]nzareCump[rare = contractul pe baza c[ruia
Locatorul dob]nde§te proprietatea asupra
Obiectului `n Leasing `n vederea transmiterii
folosin\ei acestuia `n leasing c[tre Utilizator
§i pe baza c[ruia Utilizatorul stabile§te
`mpreun[ cu Dealer-ul caracteristicile
Obiectului `n Leasing §i termenul de livrare
a acestuia;
e)	Data Livr[rii = data semn[rii de c[tre Utilizator a procesului-verbal de predare-primire
a Obiectului `n Leasing care reprezint[ Anexa
nr. 3 la prezentul Contract sau ultima zi a
termenului `n care Utilizatorul era obligat s[
preia Obiectul `n Leasing;
f)  Data Restituirii = data la care Obiectul `n
Leasing trebuie restituit, §i anume ziua
lucr[toare anterioar[ zilei corespunz[toare
Datei Livr[rii din ultima lun[ a Perioadei de
Leasing;
g) Dealer = persoana juridic[ care vinde/
intermediaz[
Locatorului
§i
livreaz[
Utilizatorului Obiectul `n Leasing `n condi\iile convenite de c[tre acesta §i Utilizator `n
Contractul de Livrare/ Contractul de V]nzareCump[rare;

h) G
 aran\ia Obiectului `n Leasing = garan\ia
oferit[ Utilizatorului de c[tre Dealer, de c[tre
produc[torul Obiectului `n Leasing sau de
c[tre importatorul `n Rom]nia al Obiectului
`n Leasing `n conformitate cu prevederile
legale aplicabile;
i)  Livrare = opera\iunea de predare de
c[tre Dealer c[tre Utilizator a Obiectului
`n Leasing pe baza procesului-verbal de
predare-primire care reprezint[ Anexa nr. 3
la prezentul Contract;
j)  Manual de Utilizare = documenta\ia furnizat[
de c[tre Dealer, predat[ Utilizatorului la Data
Livr[rii §i `n care sunt descrise `n detaliu
condi\iile `n care trebuie folosit Obiectul `n
Leasing;
k) Obiect `n Leasing = bunul sau bunurile
(inclusiv fiecare dintre acestea) care fac
obiectul Contractului, a§a cum este/sunt
identificat(e) `n Anexa nr.1 la prezentul
Contract, Anexa nr. 1 fiind denumit[
„Comanda Autovehiculului“;
l)  Perioada de Leasing = perioada de utilizare
a Obiectului `n Leasing agreat[ de P[r\i
§i specificat[ `n Anexa nr. 2 la prezentul
Contract, care `ncepe s[ curg[ de la Data
Livr[rii, inclusiv eventuale prelungiri ale
acesteia asupra c[reia P[r\ile convin, cu
respectarea dispozi\iilor legale aplicabile
opera\iunilor de leasing opera\ional.
m) Rata de Leasing = chiria stabilit[ de P[r\i
conform ofertei de leasing, care reprezint[
Anexa nr. 2 la prezentul Contract, astfel cum
poate fi revizuit[ de Locator `n condi\iile
prezentului Contract.
	Termenii de mai sus sunt defini\i la singular
urm]nd ca `n cadrul Contractului, acolo unde
contextul permite, singularul s[ includ[ §i
pluralul §i vice versa.
1.2

 biectul prezentului Contract `l constituie
O
cedarea de c[tre Locator a dreptului de folosin\[
asupra Obiectului `n Leasing c[tre Utilizator,
contra pl[\ii periodice a Ratei de Leasing, pe
Perioada de Leasing, conform prevederilor
prezentului Contract §i a prevederilor legale
aplicabile opera\iunilor de leasing opera\ional.

Pagina 

Porsche Mobility

2.1 	Locatorul este/va fi §i va r[m]ne proprietarul
exclusiv al Obiectului `n Leasing. Impozitele
§i taxele asupra Obiectului `n Leasing sunt
achitate de c[tre Locator, cu excep\ia cazurilor
`n care legea sau prezentul Contract prevede
altfel.
2.2  

sanc\iunea rezilierii Contractului. Utilizatorul
va respecta toate dispozi\iile legale `n leg[tur[
cu utilizarea Obiectului `n Leasing. Prepu§ii
Utilizatorului sau reprezentan\ii acestuia vor fi
`ndrept[\i\i s[ foloseasc[ Obiectul `n Leasing cu
respectarea prevederilor prezentului Contract
§i a dispozi\iilor legale `n leg[tur[ cu utilizarea
Obiectului `n Leasing. Utilizatorul este obligat
s[ `§i instruiasc[ prepu§ii §i reprezentan\ii `n
acest sens anterior utiliz[rii Obiectul `n Leasing.
Obliga\iile Utilizatorului (`n special obliga\iile
de plat[) rezult]nd din acest Contract r[m]n
deplin valabile pe perioada folosirii Obiectului
`n Leasing de c[tre prepu§ii sau reprezentan\ii
Utilizatorului sau de c[tre ter\i `n leg[tur[ cu
care Locatorul §i-a dat acordul. Utilizatorul va
lua m[surile necesare pentru ca (i), `n cadrul
rela\iilor sale contractuale cu asemenea
persoane, acestea din urm[ s[ recunoasc[ §i
s[ accepte dreptul de proprietate al Locatorului
asupra Obiectului `n Leasing §i pentru ca (ii)
dreptul respectivelor persoane de a utiliza
Obiectul `n Leasing s[ `nceteze imediat, `n mod
automat, `n cazul `ncet[rii acestui Contract.

 umai Locatorul va avea dreptul s[ ridice
N
preten\ii de orice fel, `n special preten\ii de
desp[gubire sau ac\iuni `n revendicare, care
rezult[ din sau sunt `n leg[tur[ cu titlul de
proprietate asupra Obiectului `n Leasing.
 tilizatorul este obligat s[ `n§tiin\eze Locatorul
U
despre orice tulbur[ri ale posesiei sale asupra
Obiectului `n Leasing ori despre orice fel de ac\iuni din partea unor ter\i, care ar putea afecta
dreptul de proprietate al Locatorului asupra
Obiectului `n Leasing, sau integritatea fizic[ a
acestuia `n termen de maxim 48 de ore de la data
la care a luat la cuno§tin\[ de astfel de tulbur[ri
sau ac\iuni §i s[ ia pe cheltuial[ proprie orice
m[suri necesare pentru men\inerea dreptului
de proprietate al Locatorului asupra Obiectului
`n Leasing sau a integrit[\ii fizice a acestuia,
cu acordul prealabil al Locatorului §i potrivit
instruc\iunilor primite de la acesta. `n caz de
pericol iminent, `n urma c[ruia dreptul de
proprietate sau oricare dintre prerogativele sale
sau integritatea fizic[ a Obiectului `n Leasing
ar fi afectat[, Utilizatorul este obligat s[ ia
asemenea m[suri chiar §i f[r[ acordul prealabil
al Locatorului §i `n lipsa instruc\iunilor acestuia,
ac\ion]nd cu diligen\a unui bun proprietar §i cu
obliga\ia inform[rii ulterioare a Locatorului,
`ntr-un termen de maxim 48 de ore, `n leg[tur[
cu m[surile luate §i efectele acestora.
 tilizatorul nu are dreptul de a transmite, greva,
U
promite sau constitui drepturi `n leg[tur[ cu
Obiectul `n Leasing, incluz]nd f[r[ limitare
`ncheierea de contracte de loca\iune (inclusiv
contracte de comodat), contracte de subloca\iune, leasing, gaj sau garan\ie real[ mobiliar[
§i nu poate folosi Obiectul `n Leasing `n cadrul
unor activit[\i de taxi, rent a car, §coal[ de
§oferi, activit[\i care exced utiliz[rii §i destina\iei normale a Obiectului `n Leasing sau altele
de aceea§i natur[ sau de natur[ similar[ f[r[
acordul prealabil scris al Locatorului §i sub

2.3

`ncep]nd cu data pred[rii Obiectului `n Leasing,
exclusiv Utilizatorul va r[spunde pentru daunele
produse ter\ilor prin utilizarea sau neutilizarea
Obiectului `n Leasing, care se afl[ `n paza sa
juridic[ p]n[ la momentul restituirii c[tre
Locator. Paza juridic[ a Obiectului `n Leasing
r[m]ne la Utilizator §i `n cazul `n care Obiectul
`n Leasing este folosit de prepu§ii acestuia.
Utilizatorului `i este interzis s[ permit[ ter\elor
persoane, cu excep\ia propriilor prepu§i sau
reprezentan\i s[ utilizeze Obiectul `n Leasing
f[r[ acordul scris prealabil al Locatorului.

2.4

Locatorul va putea `nregistra Contractul `n
Arhiva Electronic[ pentru Garan\ii Reale
Mobiliare. Utilizatorul va rambursa Locatorului
costurile `n leg[tur[ cu respectiva `nregistrare,
pe care Locatorul i le va refactura Utilizatorului,
f[r[ a solicita acestuia costuri suplimentare
celor achitate de c[tre Locator cu ocazia acestei
`nregistr[ri. Utilizatorul va achita factura emis[
de Locator `n termen de 15 (cincisprezece) zile
de la emiterea facturii.

Articolul 2

Articolul 2. Dreptul de proprietate. Paza juridic{. ~nregistrarea Contractului ~n Arhiva
	Electronic{ pentru Garan|ii Reale MobiliarE
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Articolul 3. Livrare. Perioada de Leasing. Intrarea ~n vigoare a Contractului.

Articolul 3

3.1 	Obiectul `n Leasing va fi procurat §i livrat
de c[tre Dealer. Condi\iile privind livrarea,
calitatea, garan\iile, service-ul din perioada de
garan\ie §i post-garan\ie precum §i oricare alte
asemenea condi\ii privind Obiectul `n Leasing
se stabilesc `n baza Contractului de Livrare.
Locatorul nu `§i asum[ nicio r[spundere pentru
modul `n care Dealer-ul `§i `ndepline§te obliga\iile din Contractul de Livrare. Ne`ndeplinirea
de c[tre Dealer a obliga\iilor din Contractul de
Livrare nu d[ dreptul Utilizatorului s[ nu `§i
respecte obliga\iile ce `i revin `n baza acestui
Contract.
3.2 	Obiectul `n Leasing va fi livrat direct Utilizatorului
de c[tre Dealer, la Data Livr[rii. Dealer-ul va
`ntocmi cu ocazia Livr[rii un proces-verbal de
predare-primire, care reprezint[ Anexa nr. 3
la prezentul Contract §i care va fi semnat de
Dealer §i Utilizator.
Toate cheltuielile legate de Livrare §i de
`ncheierea procesului-verbal de predareprimire (Anexa nr. 3) cad `n sarcina exclusiv[ a
Utilizatorului, cu excep\ia celor incluse `n pre\ul
de achizi\ie al Obiectului `n Leasing (cum ar fi
costul numerelor de `nmatriculare provizorii,
precum §i orice cost pe care Dealer-ul `l va
refactura Locatorului).
~nainte de semnarea procesului verbal de
predare – primire Utilizatorul are obliga\ia
de a verifica Obiectul `n Leasing cu privire la
integritatea §i starea acestuia `n conformitate
cu caracteristicile §i specifica\iile prev[zute `n
Anexa nr. 1, Comanda Autovehiculului. Orice
preten\ie sau reclama\ie `n leg[tur[ cu Obiectul
`n Leasing §i/sau cu `ncheierea procesului verbal
de predare - primire a Obiectului `n Leasing va
putea fi adresat[ exclusiv Dealer-ului.

3.3

 ac[, din orice motiv independent de Locator
D
§i de culpa Dealer-ului, Obiectul `n Leasing nu
este livrat conform Contractului de Livrare,
atunci Data Livr[rii va fi considerat[ ultima zi
a termenului `n care Utilizatorul era obligat s[
preia Obiectul `n Leasing a§a cum este prev[zut
`n Contractului de Livrare, dat[ `ncep]nd cu
care Utilizatorul datoreaz[ Rata de Leasing
`n conformitate cu articolul 4 din prezentul
Contract.

3.4

Locatorul este exonerat de orice r[spundere `n
cazul `n care Obiectul `n Leasing nu este livrat
sau este livrat cu `nt]rziere sau necorespunz[tor
Utilizatorului de c[tre Dealer. `n cazul `n
care Utilizatorul refuz[ sau `nt]rzie s[ ridice
Obiectul `n Leasing la Data Livr[rii, acesta va
suporta §i va achita orice costuri imputate
Locatorului de c[tre Dealer `n leg[tur[ cu
refuzul sau `nt]rzierea ridic[rii Obiectului `n
Leasing, precum §i orice alte costuri rezultate `n
leg[tur[ cu nerespectarea obliga\iei referitoare
la ridicarea Obiectului `n Leasing.

3.5

 ispozi\iile prezentului articol se vor corela cu
D
prevederile Contractului de livrare.

3.6

 ontractul intr[ `n vigoare la data semn[rii
C
acestuia de c[tre ambele P[r\i, conform art.
6.1 din Contract. Perioada de Leasing curge de
la Data Livr[rii §i va `nceta `n ziua lucr[toare
anterioar[ zilei corespunz[toare Datei Livr[rii
din ultima lun[ a Perioadei de Leasing, cu excep\ia cazurilor `n care Contractul prevede altfel.
Perioada de Leasing nu poate s[ dep[§easc[
durata maxim[ admis[ de lege pentru opera\iunile de leasing opera\ional.

Articolul 4

Articolul 4. Rata de Leasing. Condi|ii de plat{
Ratele de Leasing, precum §i orice alte obliga\ii
de plat[ stabilite potrivit prezentului Contract,
se calculeaz[ `n EUR §i se pl[tesc `n RON
`mpreun[ cu TVA-ul aferent, la cursul de schimb
SPOT EUR/RON comunicat de c[tre Porsche
Bank Rom]nia S.A. pentru data factur[rii.
	~n cazul `n care factura va fi achitat[ dup[ data
scadent[ §i cursul de schimb SPOT EUR/RON

folosit §i comunicat de Porsche Bank Rom]nia
S.A se majoreaz[ cu mai mult de 2% `ntre data
emiterii §i data `ncas[rii contravalorii acesteia,
diferen\a de curs va fi suportat[ de c[tre
Utilizator.

4.1

4.2

 atele de Leasing sunt datorate lunar §i sunt
R
calculate pentru luni `ntregi.
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Exemplu: `n cazul `n care Data Livr[rii are loc pe
data de 15 (cincisprezece) ale lunii, prima Rata
de Leasing datorat[ este cea corespunz[toare
lunii imediat urm[toare Datei Livr[rii, urm]nd
ca partea din Rata de Leasing pentru perioada
neacoperit[ din luna `n care a avut loc Data
Livr[rii s[ se regularizeze la momentul `ncet[rii
Contractului.
 aloarea Ratelor de Leasing, num[rul total
V
al Ratelor de Leasing, valoarea total[ a
Contractului, precum §i alte cheltuieli datorate
de Utilizator sunt stabilite potrivit Anexei nr. 2
la prezentul Contract.

4.3

Orice obliga\ie de plat[ datorat[ conform
prezentului Contract trebuie s[ fie pl[tit[ `n
contul specificat de c[tre Locator pe factura
emis[ sau, `n cazul `n care, din orice motiv,
Utilizatorul nu a primit factura, `n contul
specificat de c[tre Locator `n factura precedent[,
cel mai t]rziu `n a-15-a zi calendaristic[ de la
data factur[rii prev[zut[ mai sus `n articolul
4.2 (respectiv zilele de 1 sau de 15 ale fiec[rei
luni).

4.4

 rm[toarele cheltuieli nu sunt incluse `n Ratele
U
de Leasing, dar sunt datorate `n `ntregul lor
cuantum §i vor fi suportate separat de c[tre
Utilizator:

 ocatorul va factura lunar Ratele de Leasing
L
pentru fiecare Obiect `n Leasing, iar facturile
se vor trimite prin po§t[. Totu§i, `n cazul `n
care P[r\ile au `ncheiat mai multe contracte
de leasing opera\ional sau vor `ncheia §i alte
contracte de leasing opera\ional (simultan sau
succesiv), Locatorul are dreptul de a emite o
factur[ consolidat[ corespunz[toare tuturor
contractelor de leasing opera\ional `n vigoare,
urm]nd ca factura consolidat[ s[ fie emis[ la
data de facturare prev[zut[ `n contractul de
leasing opera\ional corespunz[tor obiectului `n
leasing pentru care perioada de leasing `ncepe
s[ curg[ cel mai repede.


~nt]rzierea primirii facturilor nu reprezint[ o
justificare pentru o plat[ `nt]rziat[ §i Utilizatorul
va pl[ti echivalentul Ratei de Leasing specificat[
`n factura anterioar[, urm]nd ca eventuala
diferen\[ s[ fie pl[tit[ `n termen de 5 (cinci) zile
calendaristice de la primirea facturii retrimise.
Dac[ Data Livr[rii Obiectului `n Leasing are loc
`n perioada 1-15 ale lunii, Ratele de Leasing vor
fi facturate lunar pe data de 1 a fiec[rei luni,
`ncep]nd cu luna imediat urm[toare Datei
Livr[rii Obiectului `n Leasing.
Dac[ Data Livr[rii Obiectului `n Leasing are loc
`n perioada 16-31 ale lunii, Ratele de Leasing
corespunz[toare vor fi facturate pe data de
15 ale fiec[rei luni, `ncep]nd cu luna imediat
urm[toare Datei Livr[rii Obiectului `n Leasing.
 tilizatorul va anun\a Locatorul `n termen de
U
5 (cinci) zile calendaristice de la data factur[rii
prev[zut[ mai sus `n acest articol 4.2 despre o
eventual[ neprimire a facturilor.

•T
 axa de management, `n cuantumul prezentat
`n Anexa nr. 2 la prezentul Contract. Taxa de
management trebuie pl[tit[ `nainte de Data
Livr[rii, `n termen de maxim 7 (§apte) zile
calendaristice de la emiterea facturii;
• Asigurarea obligatorie de r[spundere civil[
auto (RCA), al c[rei cuantum va fi pl[tit `n
termen de maxim 15 (cincisprezece) zile de la
emiterea facturii;
•	Taxa de utilizare a drumurilor na\ionale (Utilizatorul este r[spunz[tor pentru plata acestei
taxe, cu excep\ia cazului `n care P[r\ile au agreat
altfel `n oferta de leasing (Anexa nr. 2);
• Alte cheltuieli `n leg[tur[ cu folosin\a
Obiectului `n Leasing, inclusiv amenzile de
circula\ie sau de alt[ natur[.
~n m[sura `n care Locatorul este \inut fa\[ de
ter\i s[ fac[ plata oric[ruia din costurile de mai
sus, Locatorul i le va refactura Utilizatorului, iar
Utilizatorul le va achita `n contul specificat de
c[tre Locator pe factura emis[, cel mai t]rziu `n
a-15-a zi calendaristic[ de la data emiterii facturii. Aceast[ prevedere continu[ s[ produc[
efecte chiar §i dup[ `ncetarea prezentului
Contract, dac[ aceste costuri rezult[ ca urmare
a utiliz[rii Obiectului `n Leasing de c[tre
Utilizator pe Perioada de Leasing.
4.5

~n cazul `n care data scaden\ei oric[rei pl[\i
datorate de Utilizator c[tre Locator `n baza
acestui Contract este o zi nelucr[toare plata
este datorat[ `n ultima zi lucr[toare anterioar[
scaden\ei. Plata se consider[ efectuat[ la data
la care este creditat contul Locatorului. Spezele
bancare sau alte cheltuieli sau taxe `n leg[tur[

Articolul 4

Porsche Mobility
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cu orice plat[ efectuat[ `n baza Contractului vor
fi suportate de c[tre Utilizator. ~n cazul `n care
Utilizatorul va face plata `ntr-un alt cont dec]t
cel indicat, aceast[ plat[ nu va fi considerat[
valabil[, Utilizatorul av]nd obliga\ia de a efectua o plat[ valabil[ potrivit prezentului articol.
4.6

 e la data scaden\ei, Utilizatorul este de drept
D
`n `nt]rziere cu privire la executarea obliga\iilor sale de plat[ f[r[ a fi necesar[ punerea
acestuia `n `nt]rziere sau `ndeplinirea vreunei
alte formalit[\i `n acest sens de c[tre Locator.

Utilizator `n baza unei facturi emise de Locator
c[tre Utilizator, iar acesta din urm[ le va achita
`n maxim 5 (cinci) zile lucr[toare de la data
emiterii facturii. Neachitarea `n acest termen a
sumelor refacturate d[ dreptul Locatorului s[
rezilieze Contractul printr-o simpl[ notificare
adresat[ Utilizatorului, f[r[ punere `n `nt]rziere
§i f[r[ `ndeplinirea niciunei alte formalit[\i, cu
aplicarea articolului 6.4 din prezentul Contract.
4.8

Articolul 4

~n cazul ne`ndeplinirii obliga\iei de plat[ a
oric[rei sume datorate `n baza Contractului,
Utilizatorul va pl[ti penalit[\i `n valoare de 0,08
% pe zi calendaristic[ de `nt]rziere din sumele
datorate `ncep]nd cu prima zi ulterioar[ scaden\ei, la care se pot ad[uga §i taxe de soma\ie
a c[ror valoare este cuprins[ `ntre 10 (zece) §i
15 (cincisprezece) EUR pentru fiecare soma\ie emis[ de Locator sau de orice colaborator
al acestuia. Soma\iile se emit de dou[ ori pe
lun[ `ncep]nd cu a 15-a zi calendaristic[ de
la data scaden\ei oric[rei obliga\ii de plat[
datorat[ conform Contractului. Cuantumul
total al penalit[\ilor de `nt]rziere poate dep[§i
cuantumul sumelor datorate de Utilizator
asupra c[rora curg respectivele penalit[\i.

a)	mai `nt]i vor fi stinse datoriile reprezent]nd
penalit[\ile de `nt]rziere, cheltuielile de
recuperare a Obiectului `n Leasing de c[tre
Locator, alte sume §i penalit[\i prev[zute de
Contract (cu excep\ia Ratelor de Leasing),
asigurarea obligatorie de r[spundere civil[
auto, Cheltuieli de Repunere `n Func\iune,
orice alte cheltuieli `n leg[tur[ cu folosin\a
Obiectului `n Leasing, inclusiv amenzile de
circula\ie sau de alt[ natur[ §i apoi Ratele de
Leasing;
b) `n situa\ia `n care Utilizatorul are mai multe
Obiecte `n Leasing, pl[\ile se vor aloca asupra
Ratei de Leasing celei mai vechi, rezult]nd
din utilizarea oric[ruia din Obiectele `n
Leasing;

~n plus, Utilizatorul va desp[gubi pe Locator
pentru cheltuielile efectuate `n scopul
recuper[rii sumelor neachitate de c[tre
Utilizator `n conformitate cu Contractul.
	Pentru modific[rile de Contract ce implic[
stornare de facturi se percepe o tax[ de
250 EUR pentru fiecare stornare §i pentru
fiecare Obiect `n Leasing, numai dac[ aceste
modific[ri au intervenit din ini\iativa sau din
culpa Utilizatorului.
4.7

Utilizatorul va suporta orice costuri §i/sau
cheltuieli `n baza unor procese verbale de
constatare a contraven\iilor sau `n baza oric[rui
act administrativ sau orice document care ar
obliga Locatorul, `n calitate de proprietar al
Obiectului `n Leasing, la plata unei amenzi,
major[ri de `nt]rziere, penalit[\i sau orice alte
obliga\ii de plat[ n[scute pe perioada utiliz[rii
Obiectului `n Leasing de c[tre Utilizator.
Contravaloarea acestora va fi achitat[ de c[tre

Alocarea sumelor pl[tite (imputa\ia pl[\ii) de
c[tre Utilizator se va face astfel:

c) `n cazul `n care obliga\iile au aceea§i
scaden\[, pl[\ile se vor aloca asupra Ratelor
de Leasing `n ordinea cronologic[ a semn[rii
Contractelor.
4.9

Orice obliga\ii de plat[ datorate conform
Contractului, precum §i penalit[\ile aferente,
pe care Locatorul trebuie s[ le pl[teasc[ `n
leg[tur[ cu folosirea de c[tre Utilizator a
Obiectului `n Leasing pe Perioada de Leasing
(cum ar fi, de exemplu, amenzi de circula\ie)
vor fi suportate de c[tre Utilizator, iar aceast[
prevedere `§i va produce efectele chiar §i dup[
`ncetarea prezentului Contract.
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Articolul 5. Utilizarea Obiectului ~n Leasing. ~ntre|inere ±i service
 e la livrarea Obiectului `n Leasing, Utilizatorul
D
trebuie s[ foloseasc[ Obiectul `n Leasing `n
condi\ii normale de utilizare `n conformitate cu
indica\iile produc[torului cuprinse `n Manualul
de Utilizare, cu clauzele prezentului Contract, cu
reglement[rile legale aplicabile, `n conformitate
cu destina\ia Obiectului `n Leasing §i s[ `l men\in[, `n orice moment, `ntr-o stare bun[ de
func-\ionare, `ntocmai ca un bun proprietar, `n
caz contrar urm]nd a acoperi toate prejudiciile
cauzate prin nerespectarea acestei obliga\ii.
Utilizarea Obiectului `n Leasing `n alte scopuri
§i activit[\i dec]t cele care corespund utiliz[rii
§i destina\iei normale a Obiectului `n Leasing,
precum §i modificarea acestuia se va face numai
cu aprobarea scris[ prealabil[ a Locatorului.

nile `n Caietul de Service al acestuia, urm]nd ca
acesta s[ r[spund[ pentru lipsa men\iunilor sau
incompleta eviden\[ a acestora.
5.5

	Utilizatorul nu poate aduce nicio modificare
Obiectului `n Leasing, cu excep\ia cazului `n
care modificarea este admis[ de produc[torul
acestuia, iar Locatorul §i-a exprimat acordul `n
scris.
5.2

5.3

5.4

Inspec\ia se va desf[§ura la locul indicat de
Locator. Dac[ `n urma inspec\iei Locatorul
observ[ defec\iuni, avarii, lipsuri sau alte nereguli
fa\[ de starea normal[ a Obiectului `n Leasing
§i dac[ acesta va considera necesar, va solicita
Utilizatorul `ndreptarea acestor nereguli de`ndat[,
prin intermediul service-urilor autorizate de produc[torul Obiectului `n Leasing. Utilizatorul
suport[ toate costurile incidente `n acest caz.

Utilizatorul este obligat s[ solicite prealabil `n
scris acordul Locatorului pentru inscrip\ionarea
Obiectului `n Leasing. ~nainte de Data Restituirii
Obiectului `n Leasing, Utilizatorul va `ndep[rta
orice inscrip\ionare aplicat[ §i orice `nsemn §i/
sau urm[ rezultat[ ca urmare a inscrip\ion[rii
acestuia, pe cheltuial[ proprie.
~n condi\iile `n care P[r\ile nu au convenit expres
altfel `n oferta de leasing (Anexa nr. 2), Utilizatorul
`n\elege faptul c[ poate circula anual cu Obiectul
`n Leasing un num[r maxim de km prev[zu\i `n
oferta de leasing (Anexa nr. 2).
Utilizatorul va efectua opera\iunile de `ntre\inere
§i service `n mod regulat, conform Caietului
de Service, §i numai `n service-urile autorizate
de c[tre produc[torii Obiectului `n Leasing.
Utilizatorul este obligat s[ se asigure c[ la toate
repara\iile §i reviziile sunt folosite piese de schimb
§i/sau alte materiale fabricate de c[tre produc[tori
agrea\i de produc[torul Obiectului `n Leasing
§i este obligat s[ prezinte Caietul de Service
pentru efectuarea men\iunilor corespunz[toare.
Utilizatorul este obligat s[ verifice cu ocazia
oric[rei revizii, inspec\ii, interven\ii efectuate la
Obiectul `n Leasing dac[ au fost `nscrise men\iu-

 tilizatorul va permite Locatorului s[ examineze
U
Obiectul `n Leasing oric]nd Locatorul solicit[
acest lucru. Acesta va notifica Utilizatorului inten\ia sa de a inspecta Obiectul `n Leasing cu cel pu\in 3 (trei) zile lucr[toare `nainte de data anun\at[ pentru inspec\ie. Inspec\ia va fi anun\at[ cu
indicarea unui interval orar, oric]nd `n timpul
orelor 8.00-18.00. `n cazul `n care Utilizatorul, din
motive obiective, nu poate fi disponibil la data
anun\at[ de Locator, `l va informa imediat pe
acesta. P[r\ile vor conveni o alt[ dat[ §i/sau or[
la care se face inspec\ia, `n orice caz nu mai t]rziu
de 5 (cinci) zile lucr[toare calculate de la data ini\ial[ desemnat[ de Locator.

 efuzul explicit sau implicit de a prezenta la
R
inspec\ie Obiectul `n Leasing constituie o `nc[lcare
grav[ a prezentului Contract §i `ndrept[\e§te pe
Locator s[ rezilieze Contractul potrivit art. 6.3.
5.6

 ]n[ la Data Restituirii Obiectului `n Leasing,
P
Utilizatorul are obliga\ia de a efectua toate inspec\iile, reviziile §i repara\iile necesare §i va suporta
toate cheltuielile ce rezult[ din utilizarea §i `ntre\inerea Obiectului `n Leasing §i care nu sunt
acoperite `n baza Garan\iei Obiectului `n Leasing,
cu excep\ia cazurilor `n care P[r\ile convin expres
ca achitarea acestor cheltuieli (inspec\ii, revizii,
repara\ii) s[ fie f[cut[ `n baza unei alte conven\ii
(de exemplu: contract de `ntre\inere).

5.7

 erioada `n care Obiectul `n Leasing nu este
P
exploatat datorit[ repara\iilor, defec\iunilor
sau din orice alte motive, cu excep\ia culpei
Locatorului, nu constituie o limitare a posibilit[\ii Utilizatorului de a folosi Obiectul `n Leasing §i

Articolul 5
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nu va da dreptul Utilizatorului s[ nu `§i execute
obliga\iile prev[zute `n acest Contract sau s[
solicite o diminuare a Ratei de Leasing.
5.8 	Obiectul `n Leasing este destinat a fi utilizat
numai pe drumurile publice deschise circula\iei
din Rom]nia.
Pentru utilizarea Obiectului `n Leasing `n afara
grani\elor Rom]niei, Utilizatorul va solicita
cu minim 3 (trei) zile lucr[toare `nainte, o
`mputernicire scris[ de la Locator. ~n vederea §i
pentru perioada utiliz[rii Obiectului `n Leasing `n
afara grani\elor Rom]niei, Utilizatorul va trebui s[
extind[ asigurarea CASCO pentru str[in[tate, (`n
cazurile `n care este necesar). Costurile asigur[rii
suplimentare CASCO vor fi suportate de c[tre
Utilizator, `n cazul `n care acestea exist[.
5.9

 a solicitarea Locatorului, Utilizatorul va aplica
L
pe Obiectul `n Leasing, `n locurile specificate de
Locator, §i va men\ine aplicate pe acesta pe toat[
Perioada de Leasing `nsemne care s[ `l indice
pe Locator ca fiind proprietarul Obiectului `n
Leasing.

5.10 ~n cazul defect[rii contorului de kilometri al
Obiectului `n Leasing, Utilizatorul este obligat s[
anun\e, `n scris, Locatorul `n termen de maxim 48
de ore §i s[ duc[ Obiectul `n Leasing la un atelier
autorizat. Repara\iile trebuie men\ionate `n mod
explicit `n Caietul de Service. Orice modificare
neautorizat[ adus[ contorului de kilometri, `i d[
dreptul Locatorului, p]n[ la verificarea contorului
de kilometri de un atelier autorizat, s[ calculeze
kilometrajul pe baza mediei zilnice de kilometri
parcur§i `ntre ultimele 2 (dou[) verific[ri efectuate
de un service autorizat.
5.11 ~n cazul `n care Utilizatorul pierde cheile, talonul
sau orice alte documente ale Obiectului `n Leasing,
acesta `l va informa pe Locator §i pe Asigurator
(`n cazul pierderii cheilor), `n scris, `n termen de
24 de ore de la producerea evenimentului amintit.
Utilizatorul va suporta orice costuri necesare
`nlocuirii acestora.

Articolul 6. Executarea Contractului. Cauze de ~ncetare ~nainte de expirarea Perioadei de
	Leasing

Articolul 6

6.1

6.2

 ontractul intr[ `n vigoare la data pl[\ii facturii
C
privind taxa de management, cu excep\ia
prezentului articol, a articolului 9 §i a articolelor
de la 12 p]n[ la 16, care intr[ `n vigoare la data
semn[rii Contractului de c[tre P[r\i.
~n cazul `n care Utilizatorul nu pl[te§te factura
privind taxa de management `n termen de
7 (§apte) zile de la data emiterii acesteia,
Locatorul are dreptul de a storna factura privind
taxa de management, caz `n care Utilizatorul
va achita o tax[ de stornare `n valoare de 500
EUR (echivalent `n RON), moment de la care
Contractul `nceteaz[ de drept, f[r[ interven\ia
instan\elor judec[tore§ti ori arbitrale §i f[r[
`ndeplinirea altor formalit[\i.
 ontractul nu poate `nceta `nainte de `mplinirea
C
unui termen de 12 (dou[sprezece) luni de la
Data Livr[rii Obiectului `n Leasing, cu excep\ia cazurilor `n care legea/Contractul prevede
altfel.

6.3 	Locatorul poate rezilia Contractul, printr-o
simpl[ notificare de reziliere, dar f[r[ preaviz

sau punere `n `nt]rziere §i f[r[ interven\ia
instan\elor judec[tore§ti ori arbitrale §i f[r[
`ndeplinirea altor formalit[\i, `n cazul `n care:
6.3.1

 tilizatorul nu `§i execut[ obliga\ia de plat[ a
U
unei p[r\i sau a `ntregii sume a oric[rei Rate de
Leasing precum §i a oric[rei obliga\ii de plat[
datorat[ conform Contractului timp de dou[
luni de la data scaden\ei acesteia;
6.3.2 Utilizatorul (a) folose§te Obiectul `n Leasing f[r[
a respecta instruc\iunile cuprinse `n Manualul
de Utilizare; sau (b) dreptul de proprietate al
Locatorului sau integritatea fizic[ a Obiectului
`n Leasing este afectat[;
6.3.3 Informa\iile furnizate de c[tre Utilizator
Locatorului, `n special informa\iile privind situa\ia sa financiar[, sunt inexacte, incomplete sau
neadev[rate;
6.3.4.	Utilizatorul nu respect[ oricare dintre prevederile prezentului Contract (cum ar fi, f[r[ a se
limita la interdic\iile relative la sub`nchiriere,
gajare `n favoarea unor ter\i, grevare cu drepturi
`n favoarea unor ter\i, utilizare `n regim de
taxi, rent a car, §coal[ de §oferi sau alte acte/
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Contractul. `n plus, Utilizatorul va datora
Locatorului, cu titlu de daune, urm[toarele
sume:
-	`n cazul `ncet[rii Contractului `n anul I al
Perioadei de Leasing (lunile 1-12) Utilizatorul
datoreaz[ contravaloarea a 14 (paisprezece)
Rate de Leasing;
-	`n cazul `ncet[rii Contractului `n anul II al
Perioadei de Leasing (lunile 13-24) Utilizatorul
datoreaz[ contravaloarea a 12 (dou[sprezece)
Rate de Leasing;
-	`n cazul `ncet[rii Contractului `n anul III al
Perioadei de Leasing (lunile 25-36), Utilizatorul
datoreaz[ contravaloarea a 10 (zece) Rate de
Leasing;
-	`n cazul `ncet[rii Contractului `n anul IV al
Perioadei de Leasing (lunile 37-48), Utilizatorul
datoreaz[ contravaloarea a 8 (opt) Rate de
Leasing.
6.5 	Contractul `nceteaz[ printr-o simpl[ notificare
`n acest sens emis[ de Locator, f[r[ punere
`n `nt]rziere §i f[r[ a fi necesar[ `ndeplinirea
niciunei alte formalit[\i, `n cazul intervenirii
urm[toarelor situa\ii:
6.5.1

6.5.2

6.6
6.4

~n eventualitatea `ncet[rii Contractului potrivit
art. 6.3 de mai sus., Utilizatorul va returna
de`ndat[ c[tre Locator Obiectul `n Leasing,
va pl[ti de`ndat[ Ratele de Leasing scadente,
Cheltuieli de Repunere `n Func\iune `n condi\iile
art. 7.2, sumele pentru num[rul de km parcur§i
suplimentar `n condi\iile art. 7.2, precum §i
orice alte sume datorate potrivit prezentului

6.7

 biectul `n Leasing devine o pierdere total[
O
tehnic[ sau economic[; pentru a fi considerat o
pierdere economic[ total[, valoarea repara\iei
sale trebuie s[ dep[§easc[ valoarea asigurat[
minus valoarea epavei.
Obiectul `n Leasing este pierdut sau a pierit `n
alt mod (furt, calamitate natural[, etc.). ~n aceste
cazuri, Utilizatorul va anun\a `n scris, `n termen
de 48 de ore Locatorul §i Asiguratorul despre
distrugerea sau pierderea Obiectului `n Leasing
§i va prezenta acestora o copie a raportului
de pierdere sau de furt (care va fi completat
imediat la sec\ia de poli\ie competent[). ~n
situa\iile de la art. 6.5.1 si 6.5.2, Locatorul va
`ncasa desp[gubirea primit[ de la Asigurator
conform art. 8.
Utilizatorul poate denun\a acest Contract cu
condi\ia acord[rii Locatorului a unui preaviz de
3 (trei) luni §i plata sumelor men\ionate la art.
6.7, dar `n niciun caz mai devreme de `mplinirea
unui termen de 12 (dou[sprezece) luni de la
Data Livr[rii.
~n cazul denun\[rii Contractului potrivit art.6.6,
Utilizatorul va datora Locatorului, cu titlu de

Articolul 6

ac\iuni similare f[r[ acordul prealabil scris al
Locatorului, etc.);
6.3.5 Utilizatorul folose§te Obiectul `n Leasing la
s[v]r§irea oric[ror fapte de natur[ penal[;
6.3.6 Utilizatorul nu `§i `ndepline§te `ntocmai §i la
timp obliga\iile asumate `n baza altor contracte
`ncheiate cu Locatorul sau cu societ[\i din
grupul Locatorului;
6.3.7 Utilizatorul transfer[/cedeaz[ drepturile §i/
sau obliga\iile constituite `n baza prezentului
Contract f[r[ acordul prealabil scris al
Locatorului;
6.3.8 Utilizatorul folose§te Obiectul `n Leasing `n
afara grani\elor Rom]niei f[r[ acordul scris
prealabil al Locatorului, conform prezentului
Contract §i f[r[ a extinde asigurarea CASCO,
dac[ acest lucru este necesar;
6.3.9 Exist[ orice alte circumstan\e excep\ionale
(cum ar fi, f[r[ a se limita la anularea, suspendarea, refuzarea re`nnoirea sau retragerea,
indiferent de motiv, a autoriza\iilor, aprob[rilor,
acordurilor, licen\elor care au leg[tur[ cu
executarea `n mod valabil a obliga\iilor asumate
prin prezentul Contract §i/sau cu folosirea
Obiectului `n Leasing `n cadrul activit[\ilor de
afaceri ale Utilizatorului), care `n accep\iunea
rezonabil[ a Locatorului au un impact negativ
semnificativ asupra capacit[\ii Utilizatorului de
a-§i `ndeplini obliga\iile contractuale sau care
fac nerezonabil[ executarea Contractului de
c[tre Locator;
6.3.10.	Utilizatorul se afl[ `n stare de `ncetare a pl[\ilor, insolvabilitate, reorganizare judiciar[ §i/
sau insolven\[ potrivit legii sau este declan§at[
procedura de executare silit[ asupra unuia
sau mai multor bunuri din patrimoniul
Utilizatorului;
6.3.11	Utilizatorul se afl[ `n dizolvare §i/sau lichidare,
potrivit legii;
6.3.12 Utilizatorul nu preia Obiectul `n Leasing `n
conformitate cu prevederile art. 3;
6.3.13	Utilizatorul modific[ valoarea indicat[ de
contorul de kilometri parcur§i.
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daune,  urm[toarele sume:
-	`n cazul denun\[rii Contractului `n anul II al
Perioadei de Leasing (lunile 13-24) Utilizatorul
datoreaz[ contravaloarea a 12 (dou[sprezece)
Rate de Leasing;
-	`n cazul denun\[rii Contractului `n anul III al
Perioadei de Leasing (lunile 25-36) Utilizatorul
datoreaz[ contravaloarea a 10 (zece) Rate de
Leasing;
-	`n cazul denun\[rii Contractului `n anul IV al
Perioadei de Leasing (lunile 36-48) Utilizatorul

datoreaz[ contravaloarea a 8 (opt) Rate de
Leasing.
~n afar[ de aceste sume Utilizatorul va achita
toate Ratele de Leasing restante, Cheltuielile
pentru Repunerea `n Func\iune a Obiectului `n
Leasing `n condi\iile art. 7.2, costurile asigur[rii
de r[spundere civil[ obligatorie (RCA), precum
§i sumele pentru num[rul de km parcur§i
suplimentar, `n condi\iile art. 7.2.

Articolul 7. Restituirea Obiectului ~n Leasing

Articolul 7

7.1

 a `ncetarea Contractului `n condi\iile art. 6
L
precum §i la expirarea Perioadei de Leasing,
cu excep\ia situa\iei `n care Obiectul `n Leasing
a suferit o daun[ total[, Utilizatorul va returna
Obiectul `n Leasing `n condi\ii de func\ionare
normal[, la starea ini\ial[, apt pentru circula\ie/folosire, cu excep\ia uzurii normale, `n caz
contrar va suporta orice Cheltuieli de Repunere
`n Func\iune.
Pentru predarea Obiectului `n Leasing, Locatorul
`i va indica Utilizatorului locul §i Data Restituirii
precum §i Dealer-ul autorizat s[ efectueze
recep\ia §i verificarea tehnic[.
Utilizatorul va restitui Obiectul `n Leasing pe
cheltuiala §i r[spunderea sa.
La predarea Obiectului `n Leasing, P[r\ile vor
`ntocmi procesul verbal de restituire, `n forma
Anexei nr. 4 la prezentul Contract, `n care se
vor men\iona:

devizului de repara\ii, pe baza c[rora Locatorul
va emite o factur[ c[tre Utilizator, acesta
urm]nd a o achita `n termen de 15 zile de la
emiterea acesteia.
7.2

 a `ncetarea Contractului, Utilizatorul se oblig[
L
s[ pl[teasc[ o sum[ per kilometru conform
ofertei de leasing, Anexa nr. 2 (la care se va
ad[uga T.V.A.), `n cazul dep[§irii kilometrajului
maxim agreat `n ofert[, `n baza unei facturi
emise de Locator `n acest sens. ~n cazul unor
durate exprimate `n luni num[rul de km
conveni\i se determin[ dup[ formula: num[rul
maxim de km anuali prev[zu\i `n oferta de
leasing (Anexa nr. 2) /12* nr. de luni.

7.3

Accesoriile §i `mbun[t[\irile aduse de Utilizator
Obiectului `n Leasing vor fi `ndep[rtate de c[tre
Utilizator `nainte de restituirea Obiectului `n
Leasing la starea ini\ial[, `n caz contrar titlul
de proprietate asupra acestor bunuri se va
transmite cu titlu gratuit Locatorului.
Locatorul va avea dreptul s[ comande
`ndep[rtarea accesoriilor §i aducerea Obiectului
`n Leasing la starea ini\ial[, eventualele costuri
fiind suportate de Utilizator.

7.4

~n cazul ne`ndeplinirii de c[tre Utilizator a
obliga\iilor aferente prezentului Contract,
Locatorul va putea s[ aleag[ `ntre a ini\ia
procedura de executare prev[zut[ de Codul
de procedur[ civil[ sau de a ini\ia procedura
de executare conform dispozi\iilor Titlului VI
din Legea nr. 99/1999 privind unele m[suri
pentru accelerarea reformei economice, a§a
cum a fost modificat[ §i completat[, dispozi\ii aplicabile `n mod corespunz[tor `n ceea ce

		 - starea Obiectului `n Leasing;
		 - num[rul de km indica\i de contorul de
kilometri;
		 - documentele predate;
		 - accesoriile predate.
~n termen de maxim 3 (trei) zile lucr[toare
de la predare, Locatorul va da instruc\iuni
Dealer-ului de a efectua verificarea tehnic[
a Obiectului `n Leasing, urm]nd ca acesta s[
emit[ devizul de repara\ii, conform instruc\iunilor §i recomand[rilor de repara\ie ale
produc[torului Obiectului `n Leasing, respectiv
Utilizatorul are obliga\ia de a achita Locatorului
contravaloarea Cheltuielilor de Repunere `n
Func\iune determinate conform procesului
verbal de restituire, verific[rii tehnice §i
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7.5

o sum[ `n valoare de 10% din valoarea Ratei
de Leasing pentru fiecare zi de `nt]rziere
calendaristic[.
7.6

Utilizatorul este obligat s[ predea la data
restituirii Caietul de Service al Obiectului `n
Leasing, con\in]nd men\iunile complete cu
privire la revizii, inspec\ii tehnice, precum
§i orice alt[ interven\ie efectuat[ asupra
Obiectului `n Leasing pe Perioada de Leasing. ~n
cazul pierderii Caietului de Service, Utilizatorul
are obliga\ia de a solicita pe propria cheltuial[
un duplicat al Caietului de Service de la Dealer
§i de a reconstitui toate men\iunile referitoare
la reviziile, inspec\iile tehnice §i interven\iile
tehnice efectuate asupra Obiectului `n Leasing.
~n cazul `n care Utilizatorul nu prezint[ Caietul
de Service/duplicatul acestuia la data restituirii
sau `l prezint[ f[r[ men\iuni sau cu men\iuni
incomplete, Utilizatorul va achita Locatorului
o penalitate a c[rei valoare reprezint[ echivalentul a 5 (cinci) Rate de Leasing.

8.3

 rin prezenta, Utilizatorul declar[ c[ a luat
P
cuno§tin\[ §i accept[ condi\iile generale
de asigurare CASCO, Anexa 5 la prezentul
Contract.

8.4

 tilizatorul va anun\a Asiguratorul `n scris,
U
conform condi\iilor generale de asigurare
(Anexa nr. 5) de producerea oric[rui prejudiciu
cu privire la Obiectul `n Leasing. Toate repara\iile, indiferent de tipul §i scopul lor, vor fi
efectuate `ntr-un atelier autorizat de c[tre
produc[torul Obiectului `n Leasing, `n caz
contrar Utilizatorul fiind obligat la plata c[tre
Locator a unei penaliz[ri de 2% din pre\ul de
achizi\ie al Obiectului `n Leasing, specificat
`n oferta de leasing. Utilizatorul nu va avea
dreptul s[ realizeze singur repara\iile sau s[
fac[ vreo declara\ie `n privin\a desp[gubirilor
pentru prejudiciile aduse Obiectului `n Leasing
§i se va conforma indica\iilor primite de la
Locator. Dreptul de a face declara\ii `n privin\a desp[gubirilor pentru prejudiciile aduse
ter\ilor §i Obiectului `n Leasing este rezervat
Locatorului. Din valoarea facturii de service,
Utilizatorul suport[ o fran§iz[ specificat[

~n cazul `n care Utilizatorul nu restituie sau
restituie cu `nt]rziere Obiectul `n Leasing
la data restituirii, orice risc `n leg[tur[ cu
Obiectul `n Leasing (cum ar fi producerea unui
accident, avarii, etc.) apar\ine Utilizatorului, iar
orice prejudiciu rezultat `n leg[tur[ cu riscul
asumat va fi acoperit exclusiv de Utilizator,
f[r[ nicio excep\ie. ~n cazul `n care Utilizatorul
`nt]rzie restituirea Obiectului `n Leasing la Data
Restituirii, acesta va pl[ti cu titlu de penalitate

Articolul 7

prive§te ordinea de prioritate, publicitatea §i
executarea prezentului Contract §i a oric[ror
garan\ii constituite `n scopul garant[rii obliga\iilor contractuale asumate de Utilizator prin
Contract, dac[ este cazul. Prezentul Contract
§i garan\iile astfel asumate constituie, potrivit
legii, titluri executorii.
~n cazul `n care utilizatorul refuz[ sau `nt]rzie
restituirea obiectului `n leasing locatorul poate
folosi mijloacele proprii pentru luarea `n posesie
a obiectului `n leasing.

8.1

8.2

 ocatorul va `ncheia asigurarea obligatorie de
L
r[spundere civil[ auto (RCA) pentru Obiectul
`n Leasing §i o va re`nnoi la expirarea acesteia,
astfel `nc]t asigurarea obligatorie de r[spundere civil[ auto pentru Obiectul `n Leasing s[
fie `n vigoare p]n[ la Data Restituirii Obiectului
`n Leasing. Orice modificare a costurilor asigur[rii obligatorii de r[spundere civil[ auto
intervenit[ pe durata execut[rii Contractului va
fi suportat[ integral de Utilizator, f[r[ dreptul
de a o contesta.
 tilizatorul este de acord ca Locatorul s[
U
`ncheie o asigurare CASCO cu Asiguratorul pe
Perioada de Leasing pentru Obiectul `n Leasing
p]n[ la Data Restituirii. Locatorul va depune
toate diligen\ele necesare pentru a proteja
interesele P[r\ilor `n acest sens.
Asigurarea acoper[ riscul daunelor produse de
accidente, furt, etc., `n conformitate cu condi\iile generale de asigurare CASCO, Anexa nr.
5 la prezentul Contract. Costurile cu primele
de asigurare CASCO sunt incluse `n Ratele de
Leasing.

Articolul 8

Articolul 8. Asigurarea Obiectului ~n Leasing
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Articolul 8

`n oferta de leasing (Anexa nr. 2), poli\a de
asigurare CASCO sau `n condi\iile generale de
asigurare (Anexa nr. 5).
8.5

~n cazul furtului sau al daunei totale, Utilizatorul
va anun\a `n scris Locatorul `n termen de
48 de ore de la producerea evenimentului,
iar Asiguratorul va fi anun\at de Utilizator cu
respectarea termenului stipulat `n condi\iile
generale de asigurare CASCO, Anexa nr. 5 la
prezentul Contract. Locatorul va primi de la
Asigurator o desp[gubire `n conformitate cu
contractul de asigurare al Obiectului `n Leasing,
inclusiv cu condi\iile de asigurare CASCO,
Anexa nr. 5 la prezentul Contract.

8.6

 tilizatorul va suporta orice costuri pentru
U
acoperirea oric[ror prejudicii aduse Locatorului
sau unor ter\i care nu sunt acoperite de
asigurarea de r[spundere civil[ auto sau de
asigurarea CASCO a Obiectului `n Leasing.
Dac[ din cauza nerespect[rii de c[tre Utilizator  
a condi\iilor generale §i/sau particulare de
asigurare ale Asiguratorului, Locatorul nu mai
poate fi desp[gubit pentru valoarea Obiectului
`n Leasing/sau este desp[gubit par\ial de c[tre
Asigurator, Utilizatorul va pl[ti Locatorului
orice sum[ astfel `nc]t acesta s[ fie desp[gubit

pentru diferen\a p]n[ la valoarea asigurat[.
8.7

Dac[ pe parcursul execut[rii Contractului
Asiguratorul, `n baza contractului sau `n baza
legii, modific[ unilateral condi\iile de asigurare
(de exemplu prin introducerea unei fran§ize de
c[tre Asigurator ca urmare a ratei daunalit[\ii crescute), Locatorul, ca bun proprietar,
poate s[ aleag[ `ntre acceptarea modific[rilor
contractului de asigurare `ncheiat cu Asiguratorul sau `ncetarea raporturilor contractuale
cu Asiguratorul §i `ncheierea unui alt contract de
asigurare pentru Obiectul `n Leasing. Locatorul
va comunica Utilizatorului modific[rile condi\iilor de asigurare ale Asiguratorului §i/sau Rata
de Leasing ajustat[. Condi\iile de asigurare
modificate vor fi notificate Utilizatorului §i
vor constitui Anexa nr. 5 la acest Contract.
Aceste modific[ri sau Rata de Leasing ajustat[
sunt opozabile Utilizatorului din momentul
notific[rii, iar Utilizatorul se oblig[ `n mod
irevocabil s[ le respecte `n condi\iile acestui
Contract. Rata de Leasing ajustat[ va fi achitat[
de c[tre Utilizator `n condi\iile referitoare la
plat[ prev[zute de acest Contract.

Articolul 9. Garan|iE
 ac[ Locatorul consider[ necesar `n cazul `n
D
care Utilizatorul este `n `nt]rziere cu privire
la achitarea obliga\iilor de plat[ conform
Contractului, `n cazul ne`ndeplinirii obliga\iilor
asumate `n baza prezentului Contract, precum
§i `n situa\iile men\ionate la 6.3.9, acesta poate
solicita Utilizatorului constituirea unor garan\ii (cum ar bilete la ordin, scrisori de garan\ie
bancar[, etc.), prezentarea de noi garan\ii
sau extinderea garan\iilor deja existente, `n
condi\iile §i forma propus[ de Locator pentru
garantarea obliga\iilor ce-i revin Utilizatorului
din sau `n leg[tur[ cu prezentul Contract.
Valoarea garan\iilor solicitate va fi direct
propor\ional[ cu obliga\iile asumate §i nu va
dep[§i mai mult de 5 (cinci) Rate de Leasing.

9.2

~n cazul `n care garan\iile au fost solicitate
`ntr-un termen indicat `n scris de c[tre Locator,
iar Utilizatorul nu le-a prezentat `n acest
termen, Contractul poate fi rezolvit, printr-o

Articolul 9

9.1

simpl[ notificare de reziliere, dar f[r[ preaviz
sau punere `n `nt]rziere §i f[r[ interven\ia
instan\elor judec[tore§ti ori arbitrale §i f[r[
`ndeplinirea altor formalit[\i.

~n plus, (i) dac[ Obiectul `n Leasing nu a fost
livrat, pe l]ng[ plata altor sume datorate
Locatorului potrivit prezentului Contract,
Locatorul are dreptul de a storna factura privind
taxa de management, caz `n care Utilizatorul
va achita o tax[ de stornare `n valoare de 500
EUR (echivalent `n RON), moment de la care
Contractul `nceteaz[ de drept, f[r[ interven\ia instan\elor judec[tore§ti ori arbitrale §i
f[r[ `ndeplinirea altor formalit[\i; iar (ii) dac[
Obiectul `n Leasing a fost livrat, Utilizatorul va
restitui imediat Obiectul `n Leasing conform
art. 7 §i, pe l]ng[ plata altor sume datorate
Locatorului potrivit prezentului Contract, va
pl[ti sumele prev[zute la art. 6.4 de la mai sus.
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10.1

10.2

Utilizatorul renun\[ la orice ac\iuni `n garan\ie
`mpotriva Locatorului. ~n acest scop, Locatorul
transfer[ Utilizatorului, pe durata Contractului,
toate drepturile de garan\ie privind Obiectul `n
Leasing, inclusiv ac\iunile aferente acestora.
Locatorul este exonerat de orice r[spundere
`n ceea ce prive§te calitatea, asisten\a tehnic[,
garan\iile §i service-ul privind Obiectul `n

Leasing, precum §i orice alte `nc[lc[ri ale
obliga\iilor aferente Contractului de Livrare, cu
excep\ia cazurilor `n care P[r\ile convin altfel.
10.3 	Utilizatorul are ac\iune direct[ `mpotriva Dealerului `n cazul reclama\iilor privind livrarea,
calitatea, asisten\a tehnic[, service-ul necesar
`n perioada de garan\ie §i postgaran\ie.

Articolul 10

Articolul 10. Garan|ia Obiectului ~n Leasing

11.2

Orice disput[, controvers[ sau preten\ie
decurg]nd din sau `n leg[tur[ cu prezentul
Contract inclusiv `n leg[tur[ cu `ncheierea,
executarea, modificarea, interpretarea sau
`ncetarea acestuia §i care nu poate fi solu\ionat[ pe cale amiabil[, va fi solu\ionat[ de

c[tre Curtea de Arbitraj Comercial Interna\ional
de pe l]ng[ Camera Na\ional[ a Rom]niei,
conform regulilor sale de procedur[ arbitral[.
Tribunalul arbitral va fi compus din trei arbitri
iar limba arbitrajului va fi limba rom]n[. Sediul
mai-sus men\ionatului tribunal va fi Bucure§ti.
Hot[r]rea tribunalului arbitral va fi definitiv[ §i
obligatorie pentru P[r\i.

Articolul 12. Cazul fortuit. For|a major{
Cazurile de for\[ major[ vor fi notificate `n scris celeilalte P[r\i `n termen de 5 (cinci) zile de la producerea
acestora §i vor fi confirmate de c[tre autorit[\ile
competente.
Partea care invoc[ for\a major[ nu va fi exonerat[

de r[spundere `n cazul `n care nu notific[ interven\ia
evenimentului de for\[ major[ `n termenul precizat
anterior, ori dac[ acest eveniment de for\[ major[ nu
este confirmat de c[tre autorit[\ile competente.

Articolul 13. Integralitatea Contractului
~n cazul `n care una sau mai multe dispozi\ii ale
prezentului Contract sunt nule sau devin inaplicabile
din orice motive, celelalte dispozi\ii ale Contractului

vor r[m]ne neafectate, urm]nd ca P[r\ile s[ depun[
toate diligen\ele pentru a le `nlocui potrivit scopurilor
economice, legale §i comerciale urm[rite.

Articolul 12

Contractul este supus legii rom]ne.

Articolul 13

11.1

Articolul 11

Articolul 11. Legea aplicabil{. Solu|ionarea litigiilor

14.1.

 iecare dintre P[r\i se oblig[ s[ p[streze
F
confiden\ialitatea datelor, documentelor §i a
oric[ror informa\ii legate de intrarea `n vigoare,
`ncheierea, executarea §i `ncetarea prezentului
Contract.

14.2. 	Niciuna dintre P[r\i nu va divulga informa\iile confiden\iale prev[zute mai sus unei
ter\e p[r\i (alta dec]t proprii angaja\i ale

c[ror responsabilit[\i impun cunoa§terea
respectivelor informa\ii), f[r[ a ob\ine `n
prealabil consim\[m]ntul scris expres al
celeilalte P[r\i `n acest scop. Pe cale de excep\ie, Locatorul are dreptul s[ divulge informa\iile mai sus men\ionate societ[\ilor care fac
parte din grupul s[u de societ[\i §i angaja\ilor acestora §i consultan\ilor s[i `n domeniul
contabil, financiar §i juridic, etc.

Articolul 14

Articolul 14. Confiden|ialitate. Prelucrarea datelor

Pagina 14

Porsche Mobility

Articolul 14

14.3 	Niciuna dintre P[r\i nu va putea folosi informa\iile confiden\iale pentru desf[§urarea altor
activit[\i dec]t cele pe care le implic[ intrarea `n
vigoare, `ncheierea, interpretarea, executarea
§i `ncetarea prezentului Contract.

caracter personal furnizate Locatorului `n scopul
`ncheierii, execut[rii §i `ncet[rii prezentului
Contract; (ii) consimte la transferul datelor cu
caracter personal furnizate Locatorului c[tre
societ[\ile din Grupul Porsche din Rom]nia
§i Austria `n scopul administr[rii §i derul[rii
prezentului Contract, (iii) a luat la cuno§tin\[
faptul c[ datele cu caracter personal furnizate
pot fi transmise c[tre destinatari precum: poli\
ie – Brig[zile de Poli\ie Rutier[, societ[\i de
arhivare – stocare documente fizice, societ[\i
de asigurare pentru `ntocmirea poli\elor de
asigurare, societ[\i de prelucrare electronic[
de date pentru trimitere de `n§tiin\[ri de plat[
`n format electronic, cabinete de avocatur[ §i
firme de curierat, unor ter\i `n scopul atragerii
de refinan\[ri §i efectu[rii de pl[\i §i (iv) a
luat la cuno§tin\[ despre prevederile Legii nr.
677/2001 pentru protec\ia persoanelor cu privire
la prelucrarea datelor cu caracter personal §i
libera circula\ie a acestor date privind dreptul de
acces, dreptul de interven\ie, dreptul de opozi\
ie precum §i c[ acestea pot fi exercitate printr-o
cerere scris[ adresat[ Locatorului, `ntocmit[ `n
conformitate cu dispozi\iile Legii nr. 677/2001.

14.4. 	Fiecare Parte va putea `ns[ s[ divulge informa\iile confiden\iale dac[ acest lucru este
prev[zut de lege sau la cererea unei instan\e
judec[tore§ti sau alt[ autoritate competent[.
14.5

 ocatorul are dreptul s[ cear[ pe parcursul
L
derul[rii prezentului contract informa\ii
actualizate despre Utilizator §i situa\ia sa
financiar[, pe care Utilizatorul i le va pune la
dispozi\ie ne`nt]rziat.

14.6

 ocatorul este operator de date cu caracter
L
personal, `n sensul Legii nr. 677/2001, pentru
prelucrarea notificat[ `nregistrat[ la Autoritatea
Na\ional[ de Supraveghere a Prelucr[rii Datelor
cu Caracter Personal sub nr. 3812.
 rin semnarea prezentului Contract Utilizatorul
P
§i/sau reprezentantul s[u confirm[ urm[toarele:
(i) consimte la prelucrarea datelor sale cu

Articolul 15. Declara|ii ±i garan|ii din partea Utilizatorului
15.1

Articolul 15

15.2

15.3

15.4

 tilizatorul declar[ §i garanteaz[ faptul c[ este
U
o entitate legal constituit[ §i func\ioneaz[ legal
`n Rom]nia.
 tilizatorul declar[ §i garanteaz[ faptul c[
U
hot[r]rea cu privire la `ncheierea prezentului
Contract a fost luat[ `n conformitate cu regulile
sale societare interne §i cu reglement[rile
legale, c[ prin semnarea Contractului nu `ncalc[
nicio prevedere legal[ sau contractual[ §i ca
persoan[ fizic[ semnatar[ este `mputernicit[
`n mod legal s[ semneze prezentul Contract `n
numele §i pe seama Utilizatorului.
Utilizatorul declar[ §i garanteaz[ c[ a furnizat
Locatorului toate informa\iile necesare pentru
`ncheierea prezentului Contract §i c[ acestea
sunt corecte §i complete.
 tilizatorul declar[ §i garanteaz[ faptul c[ va
U
informa, `n scris, Locatorul despre urm[toarele
situa\ii, `n maxim 10 (zece) zile lucr[toare de la

producerea lor, §i anume:
a) 	modificarea sediului Utilizatorului, a datelor
sale de identificare, num[rului s[u de telefax
§i a num[rului de telefon;
b)	modificarea entit[\ilor care de\in controlul
asupra sa, fuziuni, diviz[ri sau reorganiz[ri
ale acestuia.
15.5

 e`ndeplinirea sau `nc[lcarea dispozi\iilor
N
paragrafelor 15.1 – 15.3 §i 15.4 (b) 4 dau dreptul
Locatorului de a rezilia Contractul, f[r[ punere
`n `nt]rziere §i f[r[ `ndeplinirea altor formalit[\i, art. 6.4 din prezentul Contract urm]nd a fi
aplicat `n mod corespunz[tor.

15.6 	Notific[rile, cererile, solicit[rile sau orice alte
comunic[ri sunt considerate a fi opozabile P[r\ilor numai `n m[sura `n care sunt expediate la
ultima adres[ indicat[ §i/sau la ultimul num[r
de telefax indicat p]n[ la primirea `n§tiin\[rii
despre modificarea acestor date.
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16.1

 tilizatorul nu va putea transfera c[tre ter\e
U
P[r\i drepturile §i/sau obliga\iile sale aferente
prezentului Contract, f[r[ acordul prealabil
scris al Locatorului.

`n cazul ne`ndeplinirii obliga\iilor contractuale
ale Locatorului, Utilizatorul poate pretinde
daune p]n[ la concuren\a tuturor Ratelor de
Leasing `ncasate de Locator potrivit prezentului
Contract.

urm[toarelor cazuri, `n care Locatorul poate
modifica unilateral Contractul:
-	modific[ri intervenite ca urmare a schimb[rilor cadrului legal referitor la leasing, taxe
§i impozite, asigur[ri, precum §i orice alte
domenii incidente Contractului;
-	modific[ri ale condi\iilor de asigurare sau
oric[ror alte elemente contractuale sau
extracontractuale care au drept consecin\[
modificarea substan\ial[ a premiselor care
au stat la baza `ncheierii Contractului de c[tre
Locator (rebus sic stantibus), cu excluderea
culpei Locatorului (cum ar fi cazurile `n care din
motive imputabile Utilizatorului, de exemplu,
persoane ca Dealer-ul, Asiguratorul, atelierele
autorizate modific[ condi\iile contractuale fa\[
de Locator).

16.4 	Orice modificare sau completare la prezentul
Contract se va face de c[tre P[r\i, de comun
acord, `n scris prin act adi\ional, cu excep\ia

Modific[rile de mai sus sunt opozabile Utilizatorului
din momentul notific[rii acestuia `n timp util de c[tre
Locator.

16.2 	Locatorul va putea transfera, la libera sa alegere, drepturile §i/sau obliga\iile sale rezult]nd
din prezentul Contract c[tre societ[\ile din
grupul PORSCHE, iar Utilizatorul `§i d[ prin
prezentul Contract consim\[m]ntul la un
asemenea transfer.
16.3

Articolul 15

Articolul 16. Diverse. Dispozi|ii finale

