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CONDITII GENERALE
1.

Definitii; Obiectul Contractului

1.1

In absenta unor indicatii contrare, termenii de mai jos
vor avea intelesul atribuit dupa cum urmeaza:

„Contractul” reprezinta prezentul Contract cadru de
leasing operational si Servicii de mobilitate, inclusiv
Anexele sale, prin care se stabilesc termenii si conditiile in
care Locatorul pune la dispozitia Utilizatorului unul sau mai
multe vehicule (denumite in continuare „Obiect(e) in
Leasing“) si Servicii de mobilitate aferente acestora,
conform Ofertei acceptate de catre Utilizator;
„Consumator” reprezinta orice persoană fizică sau grup
de persoane fizice care are calitatea de Utilizator în
prezentul Contract, şi care acţionează în scopuri în afara
activităţii sale comerciale.
„Oferta” de leasing operational si Servicii de mobilitate
reprezinta orice oferta privind unul sau mai multe Obiecte
in Leasing emisa de Locator, acceptata de catre Utilizator
si incheiata pe o anumita Perioada de Leasing, care se
supune termenilor si conditiilor prezentului Contract si care
poate contine Servicii de mobilitate;
„Contract Individual“ reprezinta contractul format din
Conditiile Generale, Conditiile Speciale, Oferta, Comanda,
Procesul verbal de predare-primire, Procesul verbal de
restituire, Conditiile generale de asigurare CASCO si
Criteriile de evaluare la restituirea Autovehiculului, avand
ca obiect folosinta unui Obiect in Leasing si Serviciile de
mobilitate aferente acestuia;
„Comanda“ reprezinta documentul/ documentele prin
care se stabilesc pretul, tipul si caracteristicile fiecarui
Obiect in Leasing, avand denumirea si forma agreate de
catre Locator, Utilizator si Dealer/Vanzator;

Ofertei acceptate de catre Utilizator. Prin serviciile de
mobilitate se inteleg inclusiv serviciile de management de
flota;
„Asiguratorul” reprezinta societatea de asigurare cu care
Locatorul a incheiat un contract de asigurare pentru
Obiectul in Leasing;
„Valoarea totala a Contractului” reprezinta suma
Ratelor lunare, respectiv a Ratelor de leasing si a Ratelor
serviciilor de mobilitate aferente Perioadei de Leasing, la
care se adauga Taxa de administrare si contravaloarea
primelor de asigurare.
„Notificarea de Confirmare” reprezinta documentul emis
de catre Locator prin care este confirmata aprobarea
Ofertei si elementele Contractului Individual;
„Dealer/ Vanzator” reprezinta persoana juridica,
distribuitor autorizat, care vinde/intermediaza Locatorului
si livreaza Utilizatorului Obiectul in Leasing in conditiile
convenite de catre Parti.
1.2

In prezentul Contract, cu exceptia unei prevederi
contrare, cuvintele exprimate la forma singular vor
include forma de plural si invers, acolo unde acest
lucru este permis de context.

1.3

Prezentul Contract reprezinta un contract de leasing
operational in conformitate cu prevederile Codului
fiscal si Ordonantei Guvernului nr. 51/1997 privind
operatiunile de leasing si societatile de leasing,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

OBIECTUL CONTRACTULUI. INTRAREA IN VIGOARE.
1.4

Obiectul
prezentului
Contract
il
constituie
transmiterea de catre Locator a dreptului de folosinta
asupra Obiectului in Leasing catre Utilizator, in
schimbul platii periodice a Ratei de Leasing conform
prevederilor prezentului Contract si a prevederilor
legale aplicabile operatiunilor de leasing operational,
precum si furnizarea Serviciilor de mobilitate, in
schimbul platii Ratei serviciilor de mobilitate.

1.5

Contractul intra in vigoare la data semnarii acestuia
de catre ambele Parti. Fiecare Contract Individual
intra in vigoare la data aprobarii Ofertei semnate de
ambele Parti. Termenii si conditiile agreate prin
Oferta vor fi confirmati de catre Locator prin
transmiterea unei Notificari de Confirmare, cel mai
tarziu la Data Livrarii. Notificarea de Confirmare va
stabili urmatoarele elemente: numarul Contractului
individual si al Ofertei, informatii privind Obiectul in
Leasing, rulajul anual de kilometri, Perioada de
Leasing, Asiguratorul, valoarea Ratei Lunare.

1.6

Partile consimt in mod expres ca termenii si conditiile
agreate prin prezentul Contract vor fi aplicabile
fiecarui Contract Individual incheiat ulterior semnarii
Contractului.

1.7

Incetarea unui Contract Individual nu va conduce
implicit la incetarea Contractului. In cazul in care
Utilizatorul beneficiaza de mai multe Obiecte in
Leasing care fac obiectul mai multor Contracte
Individuale incheiate succesiv de Parti, atunci
incetarea unui Contract Individual nu va antrena
incetarea celorlalte Contracte Individuale sau

„Data Livrarii“ reprezinta data semnarii de catre Utilizator
a Procesului verbal de predare-primire a Obiectului in
Leasing (Anexa nr. 3) sau ultima zi a termenului in care
Utilizatorul era obligat sa preia Obiectul in Leasing;
„Data Restituirii“ reprezinta data la care Obiectul în
Leasing trebuie restituit, şi anume ziua lucratoare
anterioara zilei corespunzatoare Datei Livrarii din ultima
luna a Perioadei de Leasing;
„Perioada de Leasing” este perioada de utilizare a
Obiectului in Leasing agreata de Parti si specificata in
Oferta, care incepe sa curga de la Data Livrarii, astfel cum
aceasta poate fi modificata prin conventia Partilor, cu
respectarea dispozitiilor legale aplicabile operatiunilor de
leasing operational si care se incheie la Data Restituirii;
„Rata Lunara“ reprezinta suma Ratei de Leasing si a
Ratei Serviciilor de Mobilitate pe care o datoreaza lunar
Utilizatorul pentru Obiectul in Leasing in baza Ofertei;
„Rata de Leasing” reprezinta chiria lunara aferenta
fiecarui Obiect in Leasing, astfel cum a fost stabilita de
Parti prin negocieri, conform Ofertei;
„Rata serviciilor de mobilitate“ reprezinta costul lunar
pentru Serviciile de mobilitate, aferenta fiecarui Obiect in
Leasing, astfel cum a fost stabilita de Parti prin negocieri,
conform Ofertei;
„Serviciile de mobilitate” reprezinta serviciile detaliate la
art. 7 din Contract, fiind asigurate de Locator conform
Contract de Leasing Operational si Servicii de Mobilitate
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incetarea Contractului, cu exceptia cazului in care
Partile stabilesc in mod expres aceasta sau daca
Contractul prevede altfel.
2.

Dreptul de proprietate. Paza juridica

2.1 Locatorul este si va ramane proprietarul exclusiv al
Obiectului in Leasing.
2.2 Impozitele si taxele asupra Obiectului in Leasing sunt
achitate de catre Locator, cu exceptia cazurilor in
care legea, prezentul Contract sau Contractul
Individual prevede altfel.
2.3 Utilizatorul este obligat sa instiinteze Locatorul
despre orice tulburari ale posesiei asupra Obiectului
in Leasing ori despre orice fel de actiuni din partea
unor terti care ar putea afecta dreptul de proprietate
al Locatorului asupra Obiectului in Leasing sau
integritatea fizica a acestuia, de indata si nu mai
tarziu de 48 de ore de la momentul la care a luat
cunostinta de astfel de tulburari sau actiuni.
2.4 Utilizatorul este obligat sa ia pe cheltuiala proprie
orice masuri necesare pentru protejarea si
mentinerea dreptului de proprietate al Locatorului
asupra Obiectului in Leasing sau a integritatii fizice a
acestuia, cu acordul prealabil al Locatorului, conform
instructiunilor primite de la acesta.
2.5 In caz de pericol iminent, in urma caruia dreptul de
proprietate sau oricare dintre prerogativele sale sau
integritatea fizica a Obiectului in Leasing ar fi
afectata, Utilizatorul este obligat sa ia asemenea
masuri chiar si fara acordul prealabil al Locatorului,
actionand cu diligenta unui bun proprietar, cu
obligatia informarii ulterioare a Locatorului, in maxim
48 de ore, in legatura cu masurile luate si efectele
acestora.
2.6 Utilizatorul nu are dreptul de a transmite, greva,
promite sau constitui drepturi in legatura cu Obiectul
in Leasing, incluzand fara limitare incheierea de
contracte de locatiune, contracte de comodat,
contracte de sublocatiune, contracte de leasing,
ipoteci mobiliare şi nu poate folosi Obiectul în
Leasing in cadrul unor activitati de taxi, rent a car,
scoala de soferi, activitati care exced utilizarii si
destinatiei normale a Obiectului in Leasing sau altele
de aceeasi natura ori de natura similara fara acordul
prealabil, scris al Locatorului, sub sanctiunea pierderii
folosintei Obiectului in Leasing si/sau rezilierii
Contractului Individual cu acoperirea tuturor
cheltuielilor suportate de catre Locator.
2.7 Utilizatorul va respecta toate dispozitiile legale în
legatura cu utilizarea Obiectului in Leasing.
2.8 Prepusii Utilizatorului sau reprezentantii acestuia vor
fi indreptatiti sa foloseasca Obiectul in Leasing cu
respectarea prevederilor prezentului Contract si a
dispozitiilor legale in legatura cu utilizarea Obiectului
in Leasing.
2.9 Utilizatorul este obligat sa isi instruiasca prepusii si
reprezentantii in acest sens anterior utilizarii
Obiectului in Leasing. Utilizatorul va lua masurile
necesare pentru ca:
a) in cadrul relatiilor sale contractuale cu asemenea
persoane, acestea din urma sa recunoasca si sa
Contract de Leasing Operational si Servicii de Mobilitate

accepte dreptul de proprietate al Locatorului asupra
Obiectului in Leasing si
b) dreptul respectivelor persoane de a utiliza Obiectul
in Leasing sa inceteze imediat, in mod automat, in
cazul incetarii prezentului Contract/ Contractului
Individual si/sau în cazul recuperarii Obiectului in
Leasing.
2.10 Incepand cu data predarii Obiectului in Leasing,
Utilizatorul va raspunde pentru orice daune produse
tertilor prin utilizarea sau neutilizarea Obiectului in
Leasing, care se afla in paza sa juridica pana la
momentul restituirii catre Locator. Paza juridica a
Obiectului in Leasing ramane la Utilizator si in situatia
in care Obiectul in Leasing este folosit de terte
persoane, prepusi sau reprezentanti ai Utilizatorului.
2.11 Utilizatorului ii este interzis sa permita tertelor
persoane, cu exceptia propriilor prepusi sau
reprezentanti sa utilizeze Obiectul in Leasing fara
acordul scris prealabil al Locatorului. Locatorul este
exonerat de orice raspundere fata de terti pentru
prejudiciile provocate prin folosinta Obiectului in
Leasing, fapta sau omisiunea Utilizatorului sau a
prepusilor
acestuia
sau
prin
orice
cauza
independenta de culpa Locatorului.
2.12 Utilizatorul isi asuma totalitatea obligatiilor care
decurg din folosirea Obiectului in Leasing in mod
direct sau indirect de catre terte persoane ori de catre
prepusii/ reprezentantii sai, inclusiv riscul pierderii,
furtului, distrugerii sau avarierii acestuia (partial sau
total – dauna totala), inclusiv din cauze fortuite sau
forta majora.
2.13 Locatorul va putea inregistra Contractul / Contractul
Individual in Arhiva Electronica pentru Garantii Reale
Mobiliare.
3.

Livrare. Perioada de Leasing

3.1 Obiectul in Leasing va fi livrat de catre
Dealer/Vanzator Utilizatorului, in baza Comenzii
agreate de catre Utilizator.
3.2 Locatorul nu isi asuma nicio raspundere pentru
modul in care Dealer-ul/Vanzatorul isi indeplineste
obligatiile de livrare a Obiectului in Leasing.
Neindeplinirea de catre Dealer/Vanzator a obligatiilor
de livrare nu confera dreptul Utilizatorului sa nu isi
respecte obligatiile ce ii revin in baza prezentului
Contract.
3.3 Locatorul va transmite acceptarea Comenzii catre
Dealer numai dupa semnarea Ofertei si a Comenzii
de catre Parti, intrarea in vigoare a Contractului
Individual si/sau dupa indeplinirea de catre Utilizator
a tuturor obligatiilor prealabile, stipulate prin
Contractul Individual. Dupa semnare, Comanda
devine irevocabila, iar Utilizatorul este tinut de
executarea obligatiilor decurgand din Contract/
Contractul Individual.
3.4 Termenul de livrare este cel stipulat in fiecare
Comanda, daca Partile nu au agreat altfel, iar acesta
poate fi prelungit de catre Dealer/ Vanzator cu 2
(doua) saptamani in cazul vehiculelor de stoc si cu 8
(opt) saptamani, respectiv 4 (patru) saptamani pentru
vehicule comerciale grele, in cazul vehiculelor cu
executie la comanda, in urmatoarele situatii:
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a) nelivrarea in termen a Obiectului in Leasing de catre
producator;
b) din motive obiective, cum sunt (de ex.) restrictiile de
fabricatie,
c) accidente pe timpul transportului; in cazul unei daune
totale, Obiectul in Leasing va fi reprogramat in
fabricatie,
d) blocarea transportului de catre orice forma de
autoritate,
e) modificarea intempestiva a unor dispozitii legale cu
impact asupra derularii Comenzii.
f) orice motive care nu tin de vointa Dealerului/
Vanzatorului sau care nu se afla sub controlul direct
al acestuia,
g) forta majora, caz fortuit.
3.5

3.6

Cu exceptia cazurilor prevazute la art. 3.4, in ipoteza
in care termenul de livrare este depasit cu mai mult
de 5 zile lucratoare din cauze neimputabile
Locatorului/ Utilizatorului si in masura in care este
posibil, Dealerul va asigura Utilizatorului, conform
optiunii acestuia, urmatoarele solutii alternative,
pentru o perioada de maxim 2 (doua) saptamani:
punerea la dispozitie, cu titlu gratuit sau suportarea
costului inchirierii unui alt autovehicul cu specificatii
tehnice similare celor inscrise in Comanda.
Obiectul in Leasing va fi livrat direct Utilizatorului de
catre Dealer/Vanzator la Data Livrarii, ce va fi
notificata de catre Dealer Locatorului si Utilizatorului
intr-un termen de 5 (cinci) zile lucratoare anterior
Datei Livrarii.

3.7

Dupa scurgerea termenului de 5 (cinci) zile lucratoare
prevazut la art. 3.6, Locatorul poate percepe
Utilizatorului o taxa de depozitare in cuantumul
solicitat de catre Dealer, in baza documentelor
justificative.

3.8

Livrarea Obiectului in Leasing se face de catre
Dealer/Vanzator catre Utilizator, impreuna cu
urmatoarele documente:
- Chei si pachet legislativ auto, Polita de asigurare
RCA (in copie)- cu exceptia cazului in care
obligatia de a incheia asigurarea RCA revine
Utilizatorului, Certificatul de garantie (doar daca
este emis in format fizic), Manualul de utilizare si
intretinere si Carnetul service (daca este cazul),
in limba romana, precum si orice alte documente
necesare
pentru
folosinta/
inmatricularea
Obiectului in Leasing (daca este cazul).

3.9

Toate cheltuielile legate de livrare si de incheierea
Procesului-verbal de predare-primire cad in sarcina
exclusiva a Utilizatorului, cu exceptia celor incluse in
pretul de achizitie al Obiectului in Leasing (cum ar fi
costul numerelor de inmatriculare provizorii, precum
si orice cost pe care Dealer-ul il va refactura
Locatorului).

3.10 Inainte de semnarea Procesului verbal de predare –
primire, Utilizatorul are obligatia de a verifica Obiectul
in Leasing cu privire la integritatea si starea acestuia
in conformitate cu caracteristicile şi specificatiile
prevazute in Comanda. Semnarea Procesului-verbal
de predare-primire exonereaza Vanzatorul de
raspundere pentru viciile aparente.
3.11 Utilizatorul se obliga ca in termen de 24 de ore de la
momentul la care observa defectiuni ale Obiectului in
Contract de Leasing Operational si Servicii de Mobilitate

Leasing, datorate unor vicii ascunse, sa prezinte
Obiectul in Leasing la cea mai apropiata unitate
service autorizata si sa informeze de asemenea
Locatorul.
3.12 Daca, din orice motiv, independent de Locator şi de
culpa Dealer-ului/Vanzatorului, Obiectul in Leasing
nu este predat la locul si Data Livrarii comunicate in
prealabil, atunci Data Livrarii va fi considerata ultima
zi a termenului în care Utilizatorul era obligat sa preia
Obiectul in Leasing, asa cum a fost comunicat
Utilizatorului. Incepand cu aceasta data Utilizatorul
datoreaza Rata Lunara, cu exceptia cazului in care
Locatorul indica altfel prin notificare. Partile convin ca
locul livrarii va fi sediul Dealer-ului.
3.13 Locatorul este exonerat de orice raspundere in cazul
in care Obiectul in Leasing nu este livrat sau este
livrat cu intarziere sau necorespunzator Utilizatorului
de catre Dealer/Vanzator.
3.14 In cazul in care Utilizatorul refuza sau intarzie sa
ridice Obiectul in Leasing la Data Livrarii, acesta va
suporta si va achita orice costuri imputate Locatorului
de catre Dealer in legatura cu refuzul sau intarzierea
ridicarii Obiectului in Leasing, precum si orice alte
costuri rezultate in legatura cu nerespectarea
obligatiei referitoare la ridicarea Obiectului in
Leasing.
3.15 Utilizatorul renunta la orice actiuni in garantie
impotriva Locatorului. In acest scop, Locatorul
transfera Utilizatorului, pe durata Perioadei de
leasing aferenta Contractului Individual, toate
drepturile de garantie privind Obiectul in Leasing,
inclusiv actiunile aferente acestora. Garantia
Obiectului in Leasing este garantia oferita de catre
Dealer/Vanzator, de catre producatorul Obiectului in
Leasing sau de catre importatorul in Romania al
Obiectului in Leasing in conformitate cu prevederile
legale aplicabile.
3.16 Locatorul este exonerat de orice raspundere in ceea
ce priveste calitatea, asistenta tehnica, garantiile şi
service-ul privind Obiectul in Leasing, precum si orice
alte incalcari ale obligatiilor Dealer-ului.
3.17 Utilizatorul are actiune directa impotriva Dealerului/Unitatii Service in cazul reclamatiilor privind
livrarea, calitatea, asistenta tehnica in perioada de
garantie si postgarantie, cu obligatia de notificare a
Locatorului.
3.18 Riscurile privind Obiectul in Leasing, cu exceptia
riscului de valorificare, se transmit catre Utilizator in
momentul preluarii Obiectului in Leasing sau de la
data la care Utilizatorul avea obligatia de a prelua
Obiectul in Leasing.
3.19 Inmatricularea Obiectului in Leasing va fi efectuata
de catre Locator, pe numele sau, in calitate de
proprietar. Utilizatorului ii este strict interzisa
inmatricularea sau efectuarea oricarui demers in
vederea inmatricularii Obiectului in Leasing exclusiv
pe numele sau.
4.

Obligatii si conditii de plata. Rata Lunara

4.1 Utilizatorul se obliga sa achite Locatorului toate
obligatiile de plata care decurg din prezentul
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Contract. Obligatiile de plata includ Ratele Lunare,
dar si orice sume datorate de Utilizator si facturate de
catre Locator conform prevederilor prezentului
Contract.
4.2 Toate obligatiile de plata stabilite ca urmare a
prezentului Contract se vor achita de catre Utilizator
in cel mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la
data emiterii facturii de catre Locator. In cazul in care
data scadentei oricarei plati datorate de Utilizator
este o zi nelucratoare, plata este datorata in ultima zi
lucratoare anterioara scadentei.
4.3 Toate obligatiile de plata, inclusiv Ratele Lunare, se
vor factura in RON impreuna cu TVA-ul aferent
aplicat conform prevederilor in vigoare. Obligatiile de
plata calculate in EUR, moneda convenita de Parti si
mentionata in Oferta se vor converti si factura in RON
prin aplicarea cursului de schimb BNR +1% valabil la
data facturarii.
4.4 Ratele Lunare vor fi calculate pentru luni intregi si vor
fi facturate lunar, incepand cu luna imediat urmatoare
Datei Livrarii fiecarui Obiect in Leasing, la date fixe
dupa cum urmeaza:
a) daca Data Livrarii este in perioada 1-15 ale lunii,
Ratele Lunare vor fi facturate pe data de 1 a lunii,
b) daca Data Livrarii este in perioada 16-31 ale lunii,
Ratele Lunare vor fi facturate pe data de 15 a lunii.
4.5 Partile pot conveni, prin derogare de la art. 4.4, ca
prima si respectiv ultima Rata Lunara aferente
fiecarui Obiect in Leasing sa fie calculate pro rata.
Astfel, prima Rata Lunara va fi calculata aplicand la
valoarea Ratei Lunare un indice de proratare
corespunzator numarului de zile calendaristice dintre
Data Livrarii si data primei Rate Lunare raportat la
numarul de zile din luna livrarii. Ultima Rata de
Lunara va fi calculata prin aplicarea mecanismului de
regularizare, respectiv prin adaugarea la Rata Lunara
a numarului de zile neacoperit prin procesul de
proratare aferent primei Rate Lunare.
4.6 Locatorul va emite facturile aferente Ratelor Lunare
la datele stabilite, consolidat, emitand o singura
factura de Rata Lunara aferenta tuturor Contractelor
Individuale in vigoare.
4.7 Facturile se vor trimite prin mijloace electronice la
adresa de e-mail comunicata de Utilizator. Prin
exceptie,la solicitarea expresa a Utilizatorului, factura
poate fi transmisa prin posta/curier.
CONDITII DE PLATA SI ALOCAREA PLATILOR
4.8 Plata se considera efectuata la data la care este
creditat contul Locatorului. Spezele bancare, alte
cheltuieli sau taxe in legatura cu orice plata efectuata
in baza Contractului vor fi suportate de catre
Utilizator.
4.9 Orice obligatie de plata datorata conform prezentului
Contract se considera indeplinita daca plata este
efectuata in contul specificat de catre Locator pe
factura emisa sau, in cazul in care, din orice motiv,
Utilizatorul nu a primit factura, in contul specificat de
catre Locator in factura precedenta.
4.10 Intarzierea si/sau neprimirea facturii nu exonereaza
Utilizatorul de plata Ratei Lunare la data scadenta. In
situatia neprimirii facturii, Utilizatorul se obliga sa
Contract de Leasing Operational si Servicii de Mobilitate

anunte Locatorul in termen de 5 (cinci) zile
calendaristice de la data facturarii despre o eventuala
neprimire a facturilor.
4.11 Partile convin ca alocarea sumelor platite de catre
Utilizator se va realiza pentru toate Obiectele in
Leasing, indiferent de numarul Contractelor
Individuale incheiate, in urmatoarea ordine:
a) mai intai vor fi acoperite obligatiile de plata din
facturile scadente, alocarea efectuandu-se asupra
obligatiei de plata cu scadenta cea mai veche;
b) in cazul in care mai multe facturi au scadenta in
aceeasi zi si/sau Utilizatorul are mai multe Obiecte in
Leasing, alocarea incasarilor se va efectua in
urmatoarea ordine:
• cheltuielile de recuperare, penalitatile de intarziere si
taxele de somatie;
• daunele si penalitatile pentru nerespectarea
obligatiilor contractuale, contravaloarea kilometrilor
suplimentari si cheltuielile de repunere in functiune;
• obligatiile privind taxele, accizele, comisioanele
nascute din Contract sau din reglementari legislative
precum si orice alte cheltuieli si obligatii facturate
catre Utilizator;
• costuri privind primele de asigurare;
• Ratele Serviciilor de mobilitate;
• Ratele de Leasing.
c) in cazul in care sumele platite de catre Utilizator
depasesc valoarea facturilor scadente, sumele
ramase se vor aloca asupra facturilor nescadente.
PLATA CU INTARZIERE
4.12 De la data scadentei, Utilizatorul este de drept în
intarziere cu privire la executarea obligatiilor sale de
plata fara a fi necesara punerea acestuia in intarziere
sau indeplinirea vreunei alte formalitati in acest sens
de catre Locator.
4.13 In cazul neindeplinirii obligatiei de plata a oricarei
sume datorate in baza Contractului, Utilizatorul va
plati penalitati in valoare de 0,2 % pe zi calendaristica
de intarziere din sumele datorate, incepand cu prima
zi ulterioara scadentei.
4.14 Utilizatorul il va despagubi pe Locator pentru
cheltuielile efectuate in scopul recuperarii sumelor
neachitate de catre Utilizator.
4.15 In cazul neindeplinirii obligatiei de plata a oricarei
sume datorate in baza unui Contract Individual,
Locatorul are dreptul sa invoce exceptia de
neexecutare si sa recupereze oricare sau toate
Obiectele in Leasing, la libera sa alegere.
ALTE OBLIGATII DE PLATA
4.16 Urmatoarele Obligatii de plata (taxe, comisioane si
cheltuieli) nu sunt incluse in Ratele de Leasing, dar
sunt datorate si vor fi suportate separat de catre
Utilizator, pe baza facturii emise de catre Locator:
a) Taxa de Administrare va fi facturata in avans, inainte
de Data Livrarii, cu exceptia situatiei in care aceasta
este inclusa in Rata Serviciilor de mobilitate, conform
Ofertei;
b) Costurile privind Asigurararea CASCO a Obiectului in
Leasing vor fi refacturate Utilizatorului in rate lunare
egale;
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Costurile
privind
Asigurarea
obligatorie
de
raspundere civila auto (RCA) a Obiectului in Leasing
vor fi refacturate integral, ulterior datei incheierii
politelor periodice (anuale, semi-anuale etc.), mai
putin in situatia in care acestea sunt incluse in Rata
Serviciilor de mobilitate;
Taxa de utilizare a drumurilor nationale cade in
responsabilitatea Utilizatorului si va fi refacturata
acestuia, mai putin in situatia in care aceasta este
inclusa in Rata Serviciilor de mobilitate;
Orice alte cheltuieli efectuate de catre Locator in
legatura cu folosinta Obiectului in Leasing, inclusiv,
dar fara a se limita la amenzile de circulatie,
penalitati, sanctiuni sau orice obligatii de plata de alta
natura;
Locatorul poate percepe o taxa de modificare
standard de 125 EUR pentru fiecare Obiect in
Leasing,
pentru
fiecare
modificare
de
Contract/Contract individual efectuata din initiativa
si/sau
din
culpa
Utilizatorului.
Modificarile
contractuale se considera a fi fara a se limita la cele
care implica:
stornarea de facturi;
schimbarea Perioadei de Leasing si/sau a rulajului
anual agreat de Parti;
cesiunea sau novatia drepturilor si obligatiilor
Utilizatorului din Contract.

4.17 Taxa de administrare include, fara a se limita la:
impozitul anual estimat pentru intreaga perioada
contractuala, costurile de logistica si taxele privind
inmatricularea Obiectului in Leasing cunoscute la
momentul emiterii Ofertei.
4.18 Daca, dupa data semnarii prezentului Contract, se
adopta o noua lege, se modifica legile in vigoare sau
aplicarea legilor de catre autoritatile publice si, ca
urmare, Locatorului ii este impusa plata unor taxe
suplimentare privind inmatricularea si/sau utilizarea
Obiectului in Leasing, atunci costul acestora va fi
refacturat Utilizatorului.
4.19 In masura in care Locatorul este tinut fata de terti sa
faca plata oricaruia din costurile de mai sus sau de
alta natura care decurg din prezentul Contract,
Locatorul le va refactura Utilizatorului. Aceasta
prevedere continua sa produca efecte chiar si dupa
incetarea prezentului Contract, daca aceste costuri
rezulta ca urmare a utilizarii Obiectului in Leasing pe
Perioada de Leasing.
5.

Utilizarea Obiectului in Leasing. Intretinere si
service

5.1 Pe toata Perioada de Leasing, Utilizatorul trebuie sa
foloseasca Obiectul in Leasing in conditii normale de
utilizare in conformitate cu indicatiile producatorului
cuprinse in Manualul de Utilizare, cu clauzele
prezentului Contract, cu reglementarile legale
aplicabile, respectiv cu destinatia Obiectului in
Leasing si sa il mentina, in orice moment, intr-o stare
buna de functionare, intocmai ca un bun proprietar, in
caz contrar urmand a acoperi toate prejudiciile
cauzate prin nerespectarea acestei obligatii.
5.2 Utilizatorul nu poate aduce nicio modificare
Obiectului in Leasing, cu exceptia cazului in care
modificarea este admisa de producatorul acestuia
sau este realizata cu respectarea prevederilor legale
Contract de Leasing Operational si Servicii de Mobilitate

in vigoare, iar Locatorul si-a exprimat acordul
prealabil, in scris.
5.3 Utilizatorul este obligat sa solicite prealabil in scris
acordul Locatorului pentru inscriptionarea Obiectului
in Leasing. Inainte de Data Restituirii Obiectului in
Leasing, Utilizatorul va indeparta orice inscriptionare
aplicata si orice insemn si/sau urma rezultata ca
urmare a inscriptionarii acestuia, pe cheltuiala
proprie.
5.4 Utilizatorul intelege faptul ca poate circula anual cu
Obiectul in Leasing un numar maxim de kilometri
prevazuti in Oferta.
5.5 Utilizatorul va informa in scris Locatorul la sfarsitul
fiecarui an contractual in privinta rulajului de kilometri
actual al Obiectului in Leasing. In cazul in care, la
finalul unui an contractual, se constata existenta unei
diferente pozitive/ negative de peste 10% intre
kilometrajul parcurs si kilometrajul anual agreat in
Oferta, Locatorul poate transmite Utilizatorului o
oferta de recalculare constand in adaptarea Ratei
Lunare, a Perioadei de Leasing si a rulajului anual de
kilometri la conditiile reale de utilizare a Obiectului in
Leasing. In ipoteza in care Utilizatorul nu accepta
aceasta oferta in termen de 15 zile de la primirea ei,
Locatorul poate rezilia Contractul/ Contractul
Individual in conditiile art. 1.6 din Conditiile Speciale.
5.6 Utilizatorul va efectua operatiunile de intretinere si
reparatii in mod regulat, conform specificatiilor
producatorului si numai in service-urile autorizate de
producator. Utilizatorul va suporta toate cheltuielile ce
rezulta din utilizarea si intretinerea Obiectului in
Leasing ce nu sunt acoperite in baza Garantiei. In
situatia in care Oferta agreata include si serviciul de
intretinere, costurile aferente acestuia vor fi facturate
conform Ofertei.
5.7 Utilizatorul va permite Locatorului sa examineze
Obiectul in Leasing oricand. Acesta va notifica
Utilizatorului intentia sa de a inspecta Obiectul in
Leasing intr-un termen rezonabil inainte de data
anuntata pentru inspectie. In cazul in care Utilizatorul,
din motive obiective, nu poate fi disponibil la data
anuntata de Locator, Partile vor conveni o alta data la
care se va face inspectia, dar nu mai tarziu de 15
(cincisprezece) zile lucratoare calculate de la data
initiala desemnata de Locator. Inspectia se va
desfasura la locul indicat de Locator.
5.8 Daca, in urma inspectiei, Locatorul observa
defectiuni, avarii, lipsuri sau alte nereguli fata de
starea normala a Obiectului in Leasing si daca acesta
va considera necesar, va solicita Utilizatorului
indreptarea acestor nereguli de indata, prin
intermediul service-urilor autorizate. Utilizatorul
suporta toate costurile incidente in acest caz.
5.9 Refuzul explicit sau implicit al Utilizatorului de a
prezenta la inspectie Obiectul in Leasing constituie o
incalcare grava a prezentului Contract si
indreptateste
Locatorul
sa
rezilieze
Contractul/Contractul Individual potrivit art. 1.6 din
Conditiile Speciale.
5.10 Utilizatorul nu este exonerat de obligatia de plata a
Ratelor Lunare si a celorlalte costuri care decurg din
Contract pe durata in care Obiectul in Leasing este
imobilizat in service pentru orice motiv si de
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asemenea Utilizatorul nu este indreptatit sa solicite o
diminuare a Ratei Lunare.
5.11 Obiectul in Leasing este destinat a fi utilizat numai pe
drumurile publice deschise circulatiei din Romania.
Pentru utilizarea Obiectului in Leasing in afara
granitelor Romaniei, Utilizatorul va solicita cu minim 3
(trei) zile lucratoare inainte, o imputernicire scrisa din
partea Locatorului in acest sens si, dupa caz,
extinderea asigurarii CASCO si/sau a Cartii Verzi.
Utilizatorul va suporta costurile suplimentare aferente
circulatiei in afara granitelor Romaniei, daca acestea
exista.
5.12 Prin derogare de la art. 5.11, in cazul in care Obiectul
in Leasing este un vehicul care face parte din
categoria vehicule comerciale grele (avand o masa
de peste 5 tone), Partile convin ca Utilizatorul poate
utiliza Obiectul in Leasing in Uniunea Europeana fara
emiterea unei imputerniciri in acest sens de catre
Locator, insa cu obligatia solicitarii extinderii, dupa
caz, a asigurarii CASCO si/sau a Cartii Verzi. Pentru
utilizarea Obiectului in Leasing in afara granitelor
Uniunii Europene, raman aplicabile prevederile art.
5.11. In toate cazurile, Utilizatorul va suporta costurile
suplimentare aferente circulatiei in afara granitelor
Romaniei, daca acestea exista.
5.13 La solicitarea Locatorului, Utilizatorul va aplica pe
Obiectul in Leasing insemne care sa indice calitatea
de proprietar a Locatorului, in locurile specificate de
Locator, cu obligativitatea mentinerii acestora pe
toata Perioada de Leasing.
5.14 In cazul defectarii contorului de kilometri al Obiectului
in Leasing, Utilizatorul este obligat sa anunte in scris
Locatorul in termen de maxim 48 de ore si sa
prezinte Obiectul in Leasing la un service autorizat.
Orice modificare neautorizata adusa contorului de
kilometri ii confera dreptul Locatorului, pana la
verificarea contorului de kilometri de un service
autorizat, sa calculeze kilometrajul pe baza mediei
zilnice de kilometri parcursi intre ultimele 2 (doua)
verificari efectuate de un service autorizat.
5.15 In cazul in care Utilizatorul pierde cheile, certificatul
de inmatriculare sau orice alte documente ale
Obiectului in Leasing, acesta il va informa pe Locator
si pe Asigurator (in cazul pierderii cheilor), in scris, in
termen de 24 de ore de la producerea evenimentului.
Utilizatorul va suporta orice costuri necesare inlocuirii
acestora.
6.

Restituirea Obiectului in Leasing

6.1 La incetarea oricarui Contract Individual sau a
Contractului in conditiile art. 1 din Conditiile Speciale,
precum si la expirarea Perioadei de Leasing, cu
exceptia situatiei in care Obiectul in Leasing a suferit
o dauna totala, Utilizatorul va returna Obiectul in
Leasing in conditii de functionare normala, apt pentru
circulatie/folosire, cu exceptia uzurii normale, in caz
contrar va suporta orice cheltuieli de repunere in
functiune.
6.2 Cheltuieli de repunere in functiune reprezinta orice
cheltuieli necesare a fi efectuate de catre Utilizator
pentru aducerea Obiectului in Leasing la starea
normala de functionare la Data Restituirii Obiectului
Contract de Leasing Operational si Servicii de Mobilitate

in Leasing Locatorului, inclusiv aducerea Obiectului
in Leasing la starea initiala, cu exceptia uzurii
normale, conform Anexei nr. 5.
6.3 Pentru predarea Obiectului in Leasing, Locatorul ii va
indica Utilizatorului locul si Data Restituirii precum si
Dealer-ul si/sau evaluatorul care va efectua receptia
si verificarea tehnica. Utilizatorul va restitui Obiectul
in Leasing pe cheltuiala si raspunderea sa.
6.4 La predarea Obiectului in Leasing, Partile vor intocmi
Procesul verbal de restituire, care va cuprinde toate
informatiile prevazute in Anexa nr. 4 la prezentul
Contract.
6.5 In termen de maxim 3 (trei) zile lucratoare de la
predare, la solicitarea Locatorului, Dealer-ul si/sau
evaluatorul vor efectua verificarea tehnica a
Obiectului in Leasing si vor emite devizul de
reparatii/evaluarea,
conform
instructiunilor
si
recomandarilor de reparatie ale producatorului.
Devizul de reparatii/evaluarea vor fi comunicate de
catre Dealer/evaluator catre Utilizator in termen de 30
de zile de la predare, cu exceptia cazului in care
verificarea tehnica necesita un termen mai
indelungat. Cheltuielile de repunere in functiune vor fi
determinate conform procesului verbal de restituire,
verificarii tehnice si devizului de reparatii si vor face
obiectul unei facturi emise de Locator in sarcina
Utilizatorului. Ambele Parti vor avea dreptul sa faca
obiectii in termen de 5 zile lucratoare de la primirea
rezultatelor verificarii tehnice, altfel rezultatele vor fi
considerate acceptate.
6.6 Daca la returnare, Obiectul in Leasing predat nu este
echipat cu anvelope de vara (inclusiv roata de
rezerva) avand o grosime de minim 3 mm (trei
milimetri) a profilului, atunci Locatorul poate factura
Utilizatorului costurile unui set de 4 (patru) anvelope
noi, daca nu este altfel specificat in Oferta. In cazul
incetarii Contractului/ Contractului Individual din orice
motiv si in orice situatie, inclusiv in cazul incetarii
inainte de termen, Utilizatorul se obliga sa plateasca
costul kilometrilor parcursi suplimentar fata de
numarul de kilometri agreati, conform Ofertei.
6.7 La incetarea la termen a Contractului, in cazul in care
Utilizatorul nu a depasit rulajul maxim agreat si daca
Partile nu au stabilit altfel, Locatorul poate face o
regularizare pentru kilometrii neparcursi de catre
Utilizator, la tariful per kilometru neparcurs si in limita
maxima specificata in Oferta. Rulajul maxim pe
perioada Contractului se poate determina dupa
formula: rulajul anual inclus prevazut in Oferta / 12 *
Perioada contractuala exprimata in luni. Orice luna
inceputa este considerata luna intreaga.
6.8 Accesoriile si imbunatatirile aduse de Utilizator
Obiectului in Leasing vor fi indepartate de catre
Utilizator inainte de restituirea Obiectului in Leasing,
in masura in care indepartarea acestora nu afecteaza
tehnic sau estetic Obiectul in Leasing, in caz contrar
dreptul de proprietate asupra acestor bunuri se va
transmite cu titlu gratuit Locatorului, fara posibilitatea
pentru Utilizator de a solicita despagubiri. Locatorul
va avea dreptul sa comande indepartarea
accesoriilor si aducerea Obiectului in Leasing la
starea initiala, eventualele costuri fiind suportate de
Utilizator.
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6.9 In situatia in care Utilizatorul nu are calitatea de
Consumator, prezentul Contract si respectiv fiecare
Contract Individual impreuna cu garantiile aferente
constituie, potrivit legii, titluri executorii.
6.10 In cazul neindeplinirii de catre Utilizator a obligatiilor
aferente prezentului Contract si implicit ale
Contractului Individual, Locatorul va putea sa aleaga
intre a initia procedura de executare prevazuta de
Codul de procedura civila sau de a initia procedura
de executare conform dispozitiilor Codului Civil.
6.11 In cazul in care Utilizatorul refuza sau intarzie
restituirea Obiectului in Leasing, Locatorul poate
folosi mijloacele proprii pentru luarea in posesie a
Obiectului in Leasing si a tuturor documentelor
aferente acestuia.
6.12 In cazul in care Utilizatorul nu restituie sau restituie
cu intarziere Obiectul in Leasing fata de Data
Restituirii, orice risc in legatura cu Obiectul in Leasing
(cum ar fi producerea unui accident, avarii etc.)
apartine Utilizatorului, iar orice prejudiciu rezultat in
legatura cu riscul asumat va fi acoperit exclusiv de
Utilizator. Totodata, Utilizatorul poate fi obligat, cu
titlu de penalitate, la plata unei sume în cuantum de
5% din valoarea Ratei Lunare pentru fiecare zi
calendaristica de intarziere.
6.13 Utilizatorul este obligat sa predea la Data Restituirii
Caietul de Service al Obiectului in Leasing (in format
fizic sau electronic, dupa caz), continand mentiunile
complete cu privire la revizii, inspectii tehnice,
precum si orice alta interventie efectuata asupra
Obiectului in Leasing pe Perioada de Leasing. In
cazul pierderii Caietului de Service, Utilizatorul are
obligatia de a solicita pe propria cheltuiala un duplicat
al Caietului de Service de la Dealer si de a reconstitui
toate mentiunile referitoare la reviziile, inspectiile
tehnice si interventiile tehnice efectuate asupra
Obiectului in Leasing. In cazul in care Utilizatorul nu
prezinta Caietul de Service/ duplicatul acestuia la
data restituirii Obiectului in Leasing sau il prezinta
fara mentiuni sau cu mentiuni incomplete, Locatorul
poate solicita Utilizatorului o penalitate a carei
valoare reprezinta echivalentul a 2 (doua) Rate
Lunare.

7.

b)

Optiunea „Dinamic” – Contravaloarea Serviciilor de
mobilitate este estimata si inclusa in rate fixe lunare
urmand ca la finalul Perioadei de Leasing sau
periodic sa se procedeze la regularizarea intre Parti a
diferentei dintre valorile estimate/facturate si costurile
efective ale serviciilor prestate;

c)

Optiunea „Refacturare” – Contravaloarea Serviciilor
de mobilitate si/sau produselor livrate aferente
Obiectului in Leasing este refacturata Utilizatorului.
Refacturarea costurilor se va efectua in luna
urmatoare efectuarii operatiunilor, pe parcursul
intregii Perioade de Leasing.

7.3 Indiferent de optiunea de facturare aleasa, calculul
serviciilor, al taxelor si al comisioanelor si, dupa caz,
regularizarea acestora se va efectua individual pentru
fiecare Obiect in Leasing in parte.
SERVICIUL „INTRETINERE”
7.4 Serviciul „Intretinere” este prestat la solicitarea
Utilizatorului si include: revizii si inspectii de service
conform recomandarilor producatorului Obiectului in
Leasing, reparatii de uzura, respectiv interventii
conform prevederilor legale, in functie de limitarile
variantei aleasa de catre Utilizator.
7.4.1 Locatorul va deconta catre unitatile reparatoare din
reteaua autorizata de producatorul Obiectului in
Leasing operatiunile, materialele consumabile,
precum si manopera conform elementelor incluse in
fiecare pachet de servicii de intretinere, dupa cum
urmeaza:

Servicii de mobilitate

7.1 Locatorul poate presta, prin intermediul unitatilor
reparatoare din reteaua autorizata a producatorului
Obiectului in Leasing si/sau prestatorii de servicii
autorizati de acesta Servicii de mobilitate conform
prevederilor prezentului Contract si celor agreate in
Oferta.
7.2 Contravaloarea Serviciilor de mobilitate, a taxelor si
comisioanelor aferente acestor servicii, precum si
regularizarea acestor servicii se vor factura de catre
Locator catre Utilizator conform pachetului de servicii
si a optiunii de facturare aplicabile:
a) Optiunea „Confort” - Contravaloarea Serviciilor de
mobilitate este inclusa in rate fixe, lunare (valoarea
este fixa pe intreaga Perioada de leasing, fara a fi
necesara o eventuala regularizare la finalul acesteia).

Contract de Leasing Operational si Servicii de Mobilitate
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Operatiuni, materiale consumabile si manopera aferente
fiecarui pachet de intretinere

SERVICE

topSERVICE

Mentenanta PRO

a. Inspectii, ulei motor, filtre (ulei motor, aer, polen,
combustibil), lichid frana, bujii (doar pentru vehicule pe
benzina),
conform
recomandarilor
producatorului
(enumerari limitative)

Inclus

Inclus

Inclus

b. Inspectia tehnica periodica (ITP)

Inclus

Inclus

Inclus

c. Schimb ulei cutie viteze manuala/automata, filtru ulei cutie
viteze manuala/automata, ulei diferential 4X4/4X2

Neinclus

Inclus

Inclus

d. Completare nivel lichide: ulei motor, antigel, lichid frana

Neinclus

Inclus

Inclus

e. Placute frana fata/spate, discuri frana fata/spate

Neinclus

Inclus

Inclus

f. Ambreiaj: disc ambreiaj, placa presiune si rulment ambreiaj
(exclus volant)

Neinclus

Inclus

Inclus

g. Lame stergator fata/spate (nu mai mult de un set pe an)

Neinclus

Inclus

Inclus

Neinclus

Inclus

Inclus

Neinclus

Inclus

Inclus

j. Schimb bujii incandescente (vehicule pe motorina)

Neinclus

Neinclus

Inclus

k. Reparatii de uzura motor/cutie viteza, suspensie etc.

Neinclus

Neinclus

Inclus

h. Becuri: faruri, proiectoare, stopuri, semnalizatoare
exterioare
i. Curea distributie, role fixe/intinzatoare distributie, pompa
apa

7.4.2 Urmatoarele operatiuni, servicii si materiale
consumabile nu sunt incluse in serviciile de
intretinere de tip SERVICE, topSERVICE sau
Mentenanta PRO:
a) costurile reparatiilor care sunt acoperite de garantii
sau a reparatiilor datorate folosirii vehiculului de o
maniera neconforma cu Manualul de utilizare;
b) costuri privind reparatii de tinichigerie – vopsitorie;
c) costuri privind remorcarea vehiculului;
d) costuri de reparatie privind daunele asigurate,
daunele provocate de manevrarea incorecta sau
nepotrivita a vehiculului, daunele provocate de orice
forma de forta exterioara sau de accident;
e) costuri legate de alimentarea incorecta sau
insuficienta cu: ulei, combustibil, antigel, lichid de
frana etc. (enumerare nelimitativa);
f)
costuri privind reparatii ale tapiteriei si/sau interiorului
vehiculului;
g) costuri privind inlocuirea elementelor de sticla;
h) costuri referitoare la elemente consumabile de tipul
lichidului de parbriz, aditivului AdBlue, a bratelor
stergatoarelor de parbriz/luneta, costuri de spalare;
i)
costuri legate de orice fel de echipament pentru
vehicul, achizitionat separat sau care a fost instalat
de catre Utilizator cu acordul Locatorului.
7.4.3 Utilizatorul are posibilitatea, prin alegerea variantei
de Servicii de intretinere de tip TRANSPARENT, sa
opteze pentru serviciile prezentate la art. 7.4.1 si
7.4.2 si prestate de unitatile reparatoare din reteaua
agreata a producatorului Obiectului in Leasing.
7.4.4 Facturarea Serviciilor de intretinere se realizeaza in
functie de tipul serviciului si optiunea Utilizatorului
exprimata in Oferta:
Contract de Leasing Operational si Servicii de Mobilitate

a)
b)
c)

Conform optiunii „Confort” pentru pachetele de tip
SERVICE, topSERVICE sau Mentenanta PRO,
Conform optiunii „Dinamic” pentru pachetele de tip
topSERVICE sau Mentenanta PRO,
Conform optiunii „Refacturare” pentru pachetul de tip
TRANSPARENT.

SERVICIUL „MANAGEMENT ANVELOPE“
7.5 Locatorul poate pune la dispozitia Utilizatorului
Serviciul „Management anvelope“ care consta in
servicii aferente inlocuirii de anvelope, schimburi
sezoniere sau de uzura si depozitarea anvelopelor
extrasezon.
7.5.1 Operatiunile incluse in Serviciul „Management
anvelope“ sunt:
a) inlocuirea unui anumit numar de anvelope vara/iarna
ce respecta specificatiile tehnice ale producatorului,
pe baza unei constatari de uzura efectuata de una
din locatiile agreate. Numarul maxim de anvelope si
categoria de anvelope ce urmeaza a fi inlocuite pe
parcursul Perioadei de Leasing este prevazut in
Oferta;
b) schimbul sezonier conform prevederilor legale cat si
depozitarea anvelopelor de extrasezon pe parcursul
Perioadei de Leasing;
c) serviciul echilibrare roti in urma inlocuirii anvelopelor
conform punctelor a) si b).
7.5.2 Urmatoarele operatiuni nu sunt incluse in Serviciul
„Management anvelope“:
a) Reparatii/inlocuire jante, echilibrari care nu sunt
efectuate in urma schimbului sezonier sau a inlocuirii
de anvelope noi, relocari anvelope, pene;
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Orice cost rezultat din avariile anvelopelor, dincolo de
utilizarea si uzura normala.

7.5.3 Facturarea Serviciului „Management anvelope” se
realizeaza conform celor agreate in Oferta, respectiv
optiunea „Confort” sau „Dinamic”.

b)

7.8.1 Serviciul „Vehicul de inlocuire” nu se acorda pentru
imobilizarea Obiectului in Leasing in service pe o
perioada mai scurta de 24 de ore.

SERVICIUL „TAXA DE DRUM (ROVINIETA)“
7.6 Locatorul poate pune la dispozitia Utilizatorului
Serviciul „Taxa de drum (Rovinieta)“ prin intermediul
caruia Locatorul va suporta cheltuielile aferente Taxei
de drum (Rovinieta) pe toata Perioada de Leasing,
iar Utilizatorul intelege ca nu poate achizitiona
separat aceasta taxa fara acordul scris al Locatorului.
7.6.1 Nu sunt incluse in Serviciul „Taxa de drum
(Rovinieta)” contravaloarea altor taxe aferente
circulatiei pe drumurile publice, respectiv taxe de
pod, taxe autostrazi, taxe intrare in orase, taxe
drumuri din afara Romaniei etc.
7.6.2 Facturarea Serviciului „Taxa de Drum (Rovinieta)” se
realizeaza exclusiv prin optiunea „Dinamic”.
SERVICIUL „ASISTENTA RUTIERA“
7.7 Locatorul poate pune la dispozitia Utilizatorului
Serviciul „Asistenta Rutiera“, valabil pe intreg teritoriul
Romaniei, 24h/365 zile, in cazul imobilizarii
vehiculului, ca urmare a unui accident, a unei avarii
mecanice sau a unei tentative de furt.
7.7.1 Persoanele care beneficiaza de Asistenta Rutiera
sunt urmatoarele:
a) soferul Obiectului in Leasing;
b) pasagerii Obiectului in Leasing, atata timp cat
numarul lor nu depaseste numarul inscris in
certificatul de inmatriculare;
c) orice conducator auto al unui furnizor sau societate
sub-contractanta autorizata pentru deplasarea
vehiculului intre doua locatii, in conformitate cu
prevederile Contractului.
7.7.2 Vehiculele care beneficiaza de Asistenta Rutiera sunt
vehicule folosite pentru transportul de persoane si
bunuri avand o masa maxima autorizata ce nu
depaseste 3,5 tone. Conditiile privind acordarea
Asistentei Rutiere sunt prezentate in Ghidul
Utilizatorului,
disponibil
si
pe
site-ul
www.porschebank.ro.
7.7.3 Serviciul nu este asigurat in urmatoarele situatii:
a) Vehiculul imobilizat este condus de o persoana in
stare de ebrietate;
b) Vehiculul ramane imobilizat datorita alimentarii
necorespunzatoare/gresite cu carburant/uleiuri;
c) Vehiculul are pana la una din anvelope si roata de
rezerva este functionala;
d) Vehiculul ramane inzapezit in parcare.
7.7.4 Facturarea Serviciului „Asistenta Rutiera“
realizeaza exclusiv prin optiunea „Confort”.

a)

Leasing este inutilizabil in cazul aparitiei urmatoarelor
situatii:
intretinere si reparatii, atunci cand termenul de
finalizare al acestora depaseste 24 de ore,
accident, avariere sau furt.

se

SERVICIUL „VEHICUL DE INLOCUIRE“
7.8 Locatorul poate pune la dispozitia Utilizatorului
Serviciul „Vehicul de inlocuire“ prin care ofera spre
utilizare un vehicul de inlocuire conform prevederilor
agreate in Oferta, in situatia in care Obiectul in

7.8.2 Facturarea Serviciului „Vehicul de inlocuire“ se
realizeaza exclusiv prin optiunea „Confort”.
SERVICIUL „MANAGEMENT DE COMBUSTIBIL“
7.9 Locatorul poate pune la dispozitia Utilizatorului
Serviciul „Management Combustibil“ prin care
Locatorul sau colaboratorii acestuia vor emite un card
in
baza
caruia
Utilizatorul
poate
achita
contravaloarea costului privind alimentarea cu
combustibil si/sau a altor produse si servicii
(consumabile auto, spalari auto) in statiile afiliate
emitentului cardului.
7.10 In caz de intarziere la plata Ratelor lunare, Utilizatorul
intelege si este de acord ca Locatorul are dreptul sa
suspende furnizarea serviciului si sa blocheze
utilizarea cardului.
7.10.1 Facturarea
Serviciului
„Management
de
combustibil“ se realizeaza exclusiv prin optiunea
„Refacturare”. Partile inteleg si sunt de acord ca
valoarea combustibilului consumat nu este inclusa in
serviciu si se refactureaza separat, integral.
SERVICIUL „PICK-UP“
7.11 Locatorul poate pune la dispozitia Utilizatorului
Serviciul „Pick-Up“, care consta in transportul
Obiectului in Leasing la cea mai apropiata unitate
service exclusiv pentru revizii, interventii mecanice,
ITP si schimb sezonier de anvelope.
7.11.1 Nu sunt incluse in Serviciul „Pick-up” alte
operatiuni privind transportul Obiectului in Leasing,
cum ar fi: transportul pentru spalare auto, reparat
pana, schimbat roata de rezerva, dezapezire,
alimentare combustibil, etc. (exemple nelimitative).
7.11.2 Facturarea Serviciului „Pick-up“ se realizeaza
exclusiv prin optiunea „Confort”.
SERVICIUL „MONITORIZARE GPS“
7.12 Locatorul poate pune la dispozitia Utilizatorului
Serviciul „Monitorizare GPS“ care consta in
monitorizarea in timp real a Obiectului in Leasing si
punerea la dispozitie de urmatoarele rapoarte:
a) rapoarte tip „foaie de parcurs” cu frecventa zilnica,
lunara sau la sfarsitul unei calatorii,
b) vizualizare trasee parcurse pe hartii digitale,
c) semnalizare comportament excesiv al soferilor,
d) imobilizare de la distanta,
e) alarmare intrare/iesire in/dintr-o zona definita,
f)
POI-uri (puncte de interes) definite de utilizator,
generare rapoarte in functie de POI-uri,
g) grafice de viteza, de consum si/sau raporte
alimentari.
7.12.1 Facturarea serviciului „Monitorizare GPS“ se
realizeaza exclusiv prin optiunea „Confort”.
SERVICIUL „ASIGURARE RCA”
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7.13 Locatorul poate pune la dispozitia Utilizatorului
serviciul „Asigurare RCA” prin care acesta va achita
anticipat contravaloarea asigurarii RCA aferente
Obiectului in Leasing si o va refactura periodic (lunar,
trimestrial etc.) catre Utilizator.
7.13.1
Facturarea serviciului se realizeaza exclusiv prin
optiunea „Dinamic”.
SERVICIUL „CAR SHARING”
7.14 Locatorul poate pune la dispozitia Utilizatorului
serviciul de „car sharing” prin care Utilizatorul isi
asigura gestiunea folosintei Obiectului in Leasing de
catre prepusii sau reprezentantii sai. Serviciul
presupune transmiterea catre Utilizator a dreptului de
folosinta asupra pachetului de tehnologie pentru
dotarea Obiectului in Leasing in vederea utilizarii in
sistem car sharing. Tehnologia include atat
componenta
hardware
(echipament)
cat
si
componenta software (licenta pentru folosirea
platformei si aplicatiei) pentru dotarea Obiectului in
Leasing.
7.14.1
Facturarea serviciului „Car Sharing“ se realizeaza
exclusiv prin optiunea „Confort”.
8.

Asigurarea Obiectului in Leasing

ASIGURAREA OBLIGATORIE
CIVILA AUTO (RCA)

DE

RASPUNDERE

8.1 Locatorul va incheia Asigurarea obligatorie de
Raspundere Civila Auto (RCA) pentru Obiectul in
Leasing si o va reinnoi la expirarea acesteia, astfel
incat RCA-ul pentru Obiectul in Leasing sa fie in
vigoare pana la expirarea Perioadei de Leasing,
respectand prevederile legale in vigoare.
8.2 Costul RCA-ului, precum si orice modificare
intervenita pe durata executarii Contractului, vor fi
suportate integral de Utilizator. Neprimirea politei de
asigurare RCA emisa de Locator nu ii da dreptul
Utilizatorului sa isi incheie o astfel de polita pe cont
propriu si nu il absolva pe acesta de obligatia de
plata a politei RCA emisa de catre Locator.
ASIGURAREA CASCO
8.3 Utilizatorul este de acord ca Locatorul sa incheie o
asigurare CASCO cu Asiguratorul pentru Obiectul in
Leasing valabila pe intreaga Perioada de Leasing.
Contravaloarea primei de asigurare CASCO va fi
suportata de catre Utilizator.
8.4 Asigurarea acopera riscul daunelor produse de
accidente, furt etc., in conformitate cu Conditiile
generale de asigurare CASCO.
8.5 Utilizatorul declara ca a luat cunostinta si accepta in
mod expres Conditiile generale de asigurare CASCO.
8.6 Utilizatorul va anunta Asiguratorul in scris, conform
Conditiilor generale de asigurare de producerea
oricarui prejudiciu cu privire la Obiectul in Leasing.
Toate reparatiile, indiferent de tipul si scopul lor, vor fi
efectuate intr-o unitate reparatoare autorizata de
catre producatorul Obiectului in Leasing, in caz
contrar Utilizatorul fiind obligat la plata catre Locator
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a unei penalizari de 2% din pretul de achizitie al
Obiectului in Leasing.
8.7 Utilizatorul nu va avea dreptul sa realizeze in regie
proprie reparatiile sau sa faca vreo declaratie in
privinta despagubirilor pentru prejudiciile aduse
Obiectului in Leasing si se va conforma indicatiilor
primite de la Locator. Dreptul de a face declaratii in
privinta despagubirilor pentru prejudiciile aduse
tertilor si Obiectului in Leasing este rezervat
Locatorului.
8.8 Din valoarea facturii de service, Utilizatorul suporta o
fransiza specificata in Oferta si/sau in polita de
asigurare CASCO.
8.9 In cazul furtului sau al daunei totale, Utilizatorul va
anunta in scris Locatorul in termen de 48 de ore de la
producerea evenimentului, iar Asiguratorul va fi
anuntat de Utilizator cu respectarea termenului
stipulat in Conditiile generale de asigurare CASCO.
Locatorul va primi de la Asigurator o despagubire
potrivit prevederilor Contractului de asigurare al
Obiectului in Leasing, respectiv Conditiilor de
asigurare CASCO.
8.10 Utilizatorul datoreaza Locatorului toate ratele
corespunzatoare primelor de asigurare RCA si
CASCO aferente perioadei utilizarii Obiectului in
Leasing, calculate incepand de la Data Livrarii si
pana la data furtului sau daunei totale constatate in
scris de catre Asigurator sau de catre organele de
politie. Orice luna inceputa este considerata a fi o
luna intreaga de plata.
8.11 In cazul daunelor totale, costurile aferente
transportului Obiectului in Leasing avariat de la locul
accidentului si cele aferente intocmirii devizului de
reparatii de catre service nu sunt incluse in
despagubirea platita de Asigurator si vor fi suportate
de catre Utilizator.
8.12 Utilizatorul va suporta orice costuri pentru acoperirea
oricaror prejudicii aduse Locatorului sau unor terti
care nu sunt acoperite de RCA sau de Asigurarea
CASCO a Obiectului in Leasing.
8.13 Daca, din cauza nerespectarii de catre Utilizator a
Conditiilor generale si/sau particulare de asigurare
ale Asiguratorului sau in situatia in care dauna se
incadreaza la categoria excluderi, Locatorul nu mai
poate fi despagubit pentru valoarea Obiectului in
Leasing sau este despagubit partial de catre
Asigurator, Utilizatorul va plati Locatorului orice suma
astfel incat acesta sa fie despagubit integral pana la
valoarea asigurata.
8.14 Daca
Asiguratorul,
pe
parcursul
executarii
Contractului, in baza acestuia sau in baza legii,
modifica unilateral Conditiile de asigurare (exemplu
nelimitativ: prin modificarea fransizei existente, prin
introducerea unei fransize sau prin majorarea primei
de asigurare de catre Asigurator ca urmare a ratei
daunalitatii crescute) Locatorul are posibilitatea
alegerii intre acceptarea modificarilor Contractului de
asigurare incheiat cu Asiguratorul sau incetarea
raporturilor contractuale cu Asiguratorul si incheierea
unui alt Contract de asigurare pentru Obiectul in
Leasing.
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8.15 Locatorul va comunica Utilizatorului modificarile
Conditiilor de asigurare ale Asiguratorului si/sau
Prima de asigurare CASCO ajustata. Aceste
modificari si Prima de asigurare CASCO ajustata
sunt opozabile Utilizatorului din momentul notificarii,
iar Utilizatorul se obliga in mod irevocabil sa le
respecte in conditiile acestui Contract. Prima de
asigurare CASCO ajustata va fi achitata de catre
Utilizator in conditiile referitoare la plata prevazute de
prezentul Contract.
8.16 In cazul in care Obiectul in Leasing nu este nou ci
este unul rulat, Utilizatorul are obligatia efectuarii
Inspectiei de risc la Asiguratorul ales, conform
Conditiilor generale de asigurare. In caz de dauna,
Utilizatorul isi asuma consecintele neexecutarii
obligatiei,
suportand
integral
contravaloarea
reparatiilor.
8.17 Utilizatorul ia cunostinta de faptul ca Asiguratorul nu
va plati despagubirea datorata in cazul in care, in
urma unui furt total, Utilizatorul nu va depune, in
cadrul dosarului de dauna aferent fiecarui Obiect in
Leasing, urmatoarele documente:
a) certificatul de inmatriculare in original;
b) toate seturile de chei si telecomenzile originale.
8.18 In orice situatie de incetare inainte de termen a
Contractului/ Contractului Individual, Utilizatorul va fi
obligat la plata Primelor de asigurare ramase de
achitat pana la finalul anului de asigurare in curs,
daca in anul de Contract in care are loc incetarea
raporturilor contractuale Utilizatorul a inregistrat
daune acoperite de polita de asigurare CASCO si,
dupa caz, RCA.
9

Garantie

9.1 Daca Locatorul considera necesar, in cazul in care
Utilizatorul este in intarziere cu privire la achitarea
obligatiilor de plata conform Contractului sau in cazul
neindeplinirii obligatiilor asumate in baza prezentului
Contract, acesta poate solicita Utilizatorului
constituirea sau extinderea unor garantii, in conditiile
si in forma propusa de Locator. Valoarea garantiilor
solicitate va fi direct proportionala cu obligatiile ce-i
revin Utilizatorului din sau in legatura cu prezentul
Contract sau cu oricare dintre Contractele
Individuale.
9.2 In cazul in care garantiile au fost solicitate intr-un
termen indicat in scris de catre Locator, iar
Utilizatorul nu le-a prezentat in acest termen,
Contractul Individual poate fi reziliat, printr-o simpla
notificare de reziliere, fara preaviz sau punere in
intarziere, fara interventia instantelor judecatoresti ori
arbitrale si fara indeplinirea altor formalitati.
9.3 In cazul in care garantiile au fost solicitate de catre
Locator pentru conditionarea livrarii unui Obiect in
Leasing aferent unui Contract Individual, constituirea
acestora reprezinta o conditie prealabila intrarii in
vigoare a respectivului Contract Individual. In plus:
a) daca Obiectul in Leasing nu a fost livrat, Locatorul
are dreptul de a storna factura privind Taxa de
Adminstrare, moment de la care Contractul Individual
inceteaza de drept, fara interventia instantelor
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b)

judecatoresti ori arbitrale si fara indeplinirea altor
formalitati,
daca Obiectul in Leasing a fost livrat, Utilizatorul va
restitui imediat Obiectul in Leasing conform art. 6 din
Conditiile Generale.

9.4 In situatiile prevazute la art. 9.3, in plus fata de plata
altor sume datorate Locatorului potrivit prezentului
Contract, Utilizatorul va plati sumele prevazute la art.
1.7 din Conditiile Speciale.
10

Confidentialitate

10.1 Fiecare dintre Parti se obliga sa pastreze
confidentialitatea datelor, documentelor si a oricaror
informatii legate de intrarea in vigoare, incheierea,
executarea si incetarea prezentului Contract.
10.2 Niciuna dintre Parti nu va divulga informatiile
confidentiale prevazute mai sus unei terte parti (alta
decat proprii angajati ale caror responsabilitati impun
cunoasterea respectivelor informatii), fara a obtine in
prealabil consimtamantul scris expres al celeilalte
Parti in acest scop. Pe cale de exceptie, Locatorul
are dreptul sa divulge informatiile mai sus mentionate
societatilor care fac parte din grupul sau de societati
si angajatilor acestora si consultantilor sai in
domeniul contabil, financiar si juridic etc.
10.3 Niciuna dintre Parti nu va putea folosi informatiile
confidentiale pentru desfasurarea altor activitati decat
cele pe care le implica intrarea in vigoare, incheierea,
interpretarea, executarea si incetarea prezentului
Contract.
10.4 Fiecare Parte va putea insa sa divulge informatiile
confidentiale daca acest lucru este prevazut de lege
sau la cererea unei instante judecatoresti sau alta
autoritate competenta.
10.5 Locatorul are dreptul sa ceara pe parcursul derularii
prezentului Contract informatii actualizate despre
Utilizator si situatia sa financiara, pe care Utilizatorul i
le va pune la dispozitie neintarziat.
11

Diverse. Dispozitii finale

11.1 Contractul este supus legii romane.
11.2 Orice disputa, controversa sau pretentie decurgand
din sau in legatura cu prezentul Contract, inclusiv in
legatura cu incheierea, executarea, modificarea,
interpretarea sau incetarea acestuia si care nu poate
fi solutionata pe cale amiabila, va fi solutionata de
catre instantele judecatoresti competente de la sediul
Locatorului.
11.3 Locatorul nu va fi tinut responsabil pentru prejudiciile
materiale cauzate în mod direct Utilizatorului printr-o
fapta savarsita prin simpla neglijenta sau imprudenta
In orice caz, raspunderea contractuala a Locatorului
este limitata la valoarea Ratelor Lunare incasate
potrivit prezentului Contract.
11.4 Cazurile de forta majora vor fi notificate in scris
celeilalte Parti in termen de 5 (cinci) zile de la
producerea acestora si vor fi confirmate de catre
autoritatile competente.
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11.5 Partea care invoca forta majora nu va fi exonerata de
raspundere in cazul in care nu notifica interventia
evenimentului de forta majora in termenul precizat
anterior, ori daca acest eveniment de forta majora nu
este confirmat de catre autoritatile competente.
11.6 Cazul fortuit nu este exonerator de raspundere.
11.7 Exceptand procedurile impuse prin legislatia specifica
in mod distinct, Utilizatorul intelege si accepta
posibilitatea ca, in cazul survenirii unor schimbari
exceptionale a imprejurarilor care au stat la baza
incheierii Contractului/ Contractului Individual,
independente de vointa Locatorului, executarea
obligatiilor sale in conformitate cu acest Contract sa
devina mai oneroasa din cauza cresterii costurilor
executarii acestora. In considerarea acestor
prevederi si in sensul Art. 1271 alin. (3) par. (c) din
Codul Civil, Utilizatorul este de acord sa isi asume
riscul cu privire la aparitia unor astfel de imprejurari,
fiind tinut sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin
acest Contract independent de astfel de schimbari
exceptionale ale imprejurarilor care au stat la baza
incheierii Contractului. Prin asumarea acestor riscuri,
Utilizatorul intelege si accepta faptul ca nu va putea
solicita unei instante de judecata adaptarea
Contractului in cazul aparitiei unor imprejurari
exceptionale de natura celor indicate mai sus,
continuand sa achite obligatiile de plata asumate in
cuantumul agreat.
11.8 In cazul in care una sau mai multe dispozitii ale
prezentului Contract sunt nule sau devin inaplicabile
din orice motive, celelalte dispozitii ale Contractului
vor ramane neafectate, urmand ca Partile sa depuna
toate diligentele pentru a le inlocui potrivit scopurilor
economice, legale si comerciale urmarite.
11.9 Partile declara ca prezentul Contract/ Contractul
Individual, incluzand Anexele si actele aditionale la
acestea reprezinta intreaga lor intelegere, precum si
ca orice alte intelegeri si/sau practici si/sau uzante
anterioare (stabilite intre Parti sau pe piata leasingului in general), exprese, scrise sau verbale, implicite
sau tacite raman, in ceea ce priveste prezentul
Contract, fara efect de la data semnarii sale.
11.10
Locatorul va putea transfera, la libera sa alegere,
drepturile si/sau obligatiile sale rezultand din
prezentul Contract, iar Utilizatorul isi da prin prezentul
Contract consimtamantul la un asemenea transfer.
11.11
Orice modificare sau completare a prezentului
Contract se va face de Parti, de comun acord, in scris
prin act aditional, cu exceptia modificarilor intervenite
ca urmare a schimbarilor cadrului legal referitor la
leasing, taxe si impozite, asigurari, precum si orice
alte domenii incidente Contractului, caz in care
Locatorul poate modifica unilateral Contractul.
11.12
Modificarile de mai sus sunt opozabile
Utilizatorului din momentul notificarii acestuia de
catre Locator.
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