TERMENI ŞI CONDIŢII DE ÎNCHIRIERE V1.6
1. Termeni
Contract – contractul de închiriere ce se încheie între Furnizor şi Client, la care se
anexează Procesul-verbal de predare-primire, Termenii şi condiţiile de închiriere,
precum şi Actul aditional; toate actele formeaza un singur instrument de lucru;
Furnizor – LEXIT KLUST CONSULTING SRL, ca furnizor al serviciilor de închirieri
auto precum şi reprezentanţii acestuia.
Client – persoana fizică, cetăţean român său străin, sau persoana juridică, parte a
Contractului, căreia îi este încredinţat Autovehiculul spre folosinţă.;
Şofer Adiţional – o terţă persoană careia îi este permis să conducă Autovehiculul,
care se menţionează în Contract. Soferul adiţional trebuie să îndeplinească, de
asemenea, Condiţiile prealabile;
Autovehicul – obiectul Contractului (Maşina a cărei folosinţă se încredinţează
Clientului);
Depozit/Garanţie – o sumă de bani pusă la dispoziția Furnizorului prin care
Clientul garantează îndeplinirea obligațiilor contractuale, care îi va fi înapoiată
acestuia la restituirea Autovehiculului, în condiţiile Contractului, aşa cum este
arătat la punctul 7 şi subpunctele următoare.
2. Condiţii prealabile
2.1. Pentru a putea închiria, Clientul trebuie să îndeplinească, cumulativ,
urmatoarele condiţii:
a) să aibă vârsta de 20 ani împlinită;
b) să aibă dreptul de a conduce Autovehiculul pe teritoriul României (să posede
permis de conducere naţional sau internaţional din categoria necesară conducerii
Autovehiculului, iar acesta să fie valabil);
c) să posede permisul de conducere de cel putin 1 an;
În cazul în care nu este îndeplinită condiţia de vechime sau de vârstă, Furnizorul va
reţine o garanţie dublă; în cazul în care Clientul nu îndeplineste Condiţiile
prealabile, acesta poate desemna un Şofer Adiţional care va îndeplini condiţiile de
mai sus.
2.2. Autovehiculul va putea fi condus numai de către Client, dacă acesta
îndeplineste Condiţiile prealabile sau de către Şoferul Adiţional desemnat.
3. Preţurile
3.1. Preţul de închiriere include TVA, Asigurare CASCO, Asigurarea obligatorie de
răspundere civilă RCA, Rovinietă, Kilometri nelimitaţi pentru perioade de
închiriere mai mari de 3 zile, pe teritoriul României.
3.1.1. Preţul de închiriere nu include:
- costul carburantilor şi taxele de drum, de pod, de trecere cu bacul, parcare, etc.;
- amenzile primite ulterior de Furnizor pentru încălcarea regulilor de circulatie pe
drumurile publice sau a alor reguli de către Client în perioada de Închiriere;
- costurile ocazionate cu imobilizarea sau recuperarea Autovehiculului ridicat
pentru parcare neregulamentară de către autorităţile locale sau alte autorităţi
competente, pe perioada Închirierii sunt suportate integral de către Client;
3.2. Limita de kilometri - pentru perioadele de închiriere de 3 zile sau mai scurte,
sau în cazul în care se părăseşte teritoriul României (indiferent de numărul de zile),
Clienţilor le este impusă o limită de maxim 300 kilometri/zi. La restituirea
Autovehiculului sunt comparate valorile kilometrajului acestuia cu valorile trecute
în Procesul-verbal de predare-primire. Diferenţa de kilometri parcursă în perioada
de închiriere se taxează cu 0,12 Euro / km, la cursul BNR +1% din ziua închirierii.
[0,12x(curs BNR)x1.01)]
4. Obligaţiile Furnizorului
4.1. să transmită Clientului dreptul de folosinţă asupra Autovehiculului pe
perioada contractată şi să remită în fapt Autovehiculul către Client;
4.2. să completeze Procesul-verbal de predare-primire, să înmâneze Clientului o
cheie şi actele Autovehiculului în original sau copii conforme cu originalul;
4.3. să livreze Clientului Autovehiculul în stare bună de funcţionare care să
corespundă normelor tehnice ale fabricantului, pe baza Procesului-verbal de
predare-primire;
4.4. să asigure Clientului consultanţă telefonică pe toata durata Închirierii, în caz
de accident sau pană mecanică;
4.5. să înlocuiască Autovehiculul în caz de avarie care nu poate fi remediată pe loc,
în cazul în care dauna nu este imputabilă Clientului (în limita disponibilităţii);
4.6. în cazul în care, din motive ce ţin de disponibilitate, Autovehiculul avariat sau
defectat fără vina Clientului nu poate fi înlocuit, acestuia i se va restitui partea
aferentă costului chiriei calculată proporţional cu durata în care Autovehiculul nu
a putut fi folosit; în acest caz, Furnizorul nu poate fi obligat la plata unor
despăgubiri către Client, pentru beneficii nerealizate sau orice alte pierderi
ocazionate cu imposibilitatea folosirii Autovehiculului de către Client.
4.7. Furnizorul nu este responsabil de pierderile suportate de către Client în caz de
defectare sau avarie a Autovehiculului, cu excepţia cheltuielilor autorizate în
prealabil și în scris de Furnizor pentru reparatii;
4.8. Pe toată perioada Închirierii, răspunderea Furnizorului pentru daunele
cauzate terţilor sau Clientului de către Autovehicul este transmisă în întregime
Clientului.
5. Obligaţiile Clientului
5.1. să folosească autovehiculul încredinţat ca un bun proprietar;
5.2. să respecte obligaţiile ce îi revin conform Contractului şi să respecte legislaţia
rutieră în vigoare, precum şi alte legi care îşi au aplicabilitate cu privire la
exploatarea Autovehiculului;
5.3. să nu conducă Autovehiculul şi să nu permită ca acesta să fie condus de către
Şoferii adiţionali aflaţi sub influenţa alcoolului, a medicamentelor sau a
substanţelor cu efect halucinogen, sau de alte persoane aflate în condiţia descrisă
mai sus;
5.4. să respecte viteza maximă de deplasare stabilită pentru sectorul de drum pe
care circulă; viteza poate fi constatată şi de către Furnizor prin mijloace de
monitorizare proprii;

5.5. să nu folosească dispozitive de natură a bruia sau a deconecta dispozitivele
prin care se efectuează monitorizarea Autovehiculului sau să facă orice acţiune
care ar împiedica funcţionarea corespunzătoare a acestora;
5.6. să îsi asume răspunderea şi să plătească orice amendă primită ulterior de către
Furnizor pentru Autovehicul, datată în perioada în care autovehiculul a fost
încredinţat Clientului;
5.7. să nu părăsească teritoriul României cu autovehiculul închiriat decât cu
acordul scris şi prealabil al Furnizorului, şi doar în ţările pentru care este dat
acordul; == Se va aplica un tarif de minim 100 € pentru părăsirea teritoriului ==
5.8. să nu conducă Autovehiculul în afara suprafeţelor carosabile şi pe segmente de
drum a căror stare poate pune în pericol integritatea acestuia; Enumerare fără
caracter limitativ: Drumuri forestiere, drumuri tehnice, drumuri asfaltate/pavate
deteriorate, drumuri neasfaltate/nepavate deteriorate etc.
5.9. să comunice Furnizorului, la solicitare, itinerariul ce urmează a fi parcurs de
către Autovehicul şi să nu se abată de la acesta decât cu acordul scris al
Furnizorului;
5.10. să nu permită conducerea Autovehiculului decât Şoferilor adiţionali (în cazul
în care acestia sunt desemnati); Obligatiile Clientului se aplică, în mod
corespunzător, şi Şoferilor Adiţionali;
5.11. să utilizeze Autovehiculul în conformitate cu recomandările fabricantului şi
cu indicatiile Furnizorului;
5.12. să nu depăşească sarcina maximă autorizată a Autovehiculului, şi să nu
transporte animale;
5.13. să transporte pasageri în limita locurilor prevăzute în certificatul de
înmatriculare al Autovehiculului;
5.14. să nu transporte pasageri în schimbul unor remuneraţii sau recompense, de
orice tip;
5.15. să menţină autovehiculul într-o stare tehnică corespunzatoare, asa cum a fost
preluat de la Furnizor;
5.16. în cazul în care Clientul, în exploatarea Autovehiculului, constată aspecte
anormale ale funcţionării acestuia, trebuie să sisteze de îndată folosirea
autovehiculului, să anunţe Furnizorul despre acest lucru şi să urmeze indicaţiile
primite;
5.17. să nu facă şi să nu permită a fi făcute de către alte persoane interventii tehnice
asupra Autovehiculului fără permisiunea Furnizorului, şi doar în unităţile de
reparaţii auto indicate de Furnizor; Este strict interzisă demontarea / montarea
pieselor și a altor părți ale autovehiculului. Accesul Autovehiculului în unităţile de
reparaţii auto este interzis, chiar şi pentru parcare, pe perioada Închirierii, fără
acordul scris şi prealabil al Furnizorului;
5.18. să accepte schimbarea temporară a Autovehiculului cu orice autovehicul
disponibil la momentul respectiv, în vederea efectuării reviziilor periodice sau a
unor intervenţii urgente;
5.19. să nu folosească Autovehiculul pentru închiriere în regim rent-a-car,
transport persoane în regim de închiriere sau regulat, taximetrie, scoală de şoferi,
activităţi de împingere sau tractare, curse, antrenamente sau concursuri, off-road,
transportul armelor, substanţelor periculoase, inflamabile sau care pot deteriora
starea Autovehiculului precum şi a celor care sunt interzise prin lege sau necesita
autorizaţii speciale de deţinere şi/sau transport;
5.20. să nu subînchirieze Autovehiculul fără acordul scris al Furnizorului;
5.21. să restituie Autovehiculul la data şi la ora prevazute în Contract; în cazul în
care ora restituirii autovehiculului depăşeşte ora specificată în Contract, vor fi
aplicabile prevederile pct. 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3.
5.22. să înştiinţeze Furnizorul, la cererea acestuia, cu privire la locul unde se află
Autovehiculul şi să permită examinarea acestuia de către persoana desemnată în
acest scop de către Furnizor;
5.23. să furnizeze, la solicitarea Furnizorului sau a organelor abilitate orice
informatie legată de Autovehicul, persoanele/bunurile transportate şi a
incidentelor petrecute în perioada Închirierii;
5.24. să nu înstrăineze, să greveze său să dispună în orice alt mod decât cel agreat
de Contract, de Autovehicul sau de dreptul de folosinţă asupra acestuia;
În caz de ACCIDENT/DAUNĂ, Clientul este obligat:
5.25. să se supună şi să îndeplinească procedurile prevăzute de lege;
5.26. să depună toate diligenţele în vederea limitării pagubelor ce pot fi aduse
Autovehiculului;
5.27. să anunţe organele competente în vederea întocmirii procesului-verbal de
constatare;
5.28. să anunţe Furnizorul în cel mai scurt timp posibil, fără a depăşi însă un
termen de 4 ore de la producerea evenimentului;
5.29. în cazul în care Autovehiculul este găsit avariat în perioada de staţionare,
Clientul este obligat să obţină de la organele competente autorizaţia de reparaţie şi
anexa 2;
5.30. în cazul furtului Autovehiculului, Clientul este obligat să înştiinţeze de îndată
Furnizorul şi să declare evenimentul, în momentul constatării, organelor abilitate,
să predea Furnizorului actele Autovehiculului în original şi cheile acestuia;
5.31. În cazul în care autovehiculul este avariat prin acțiuni / inacțiuni imputabile
Clientului / Șoferului adițional / pasageri transportați, precum și în cazurile în care
autovehiculul este avariat de terți și Clientul / Șoferul Adițional nu își îndeplinește
obligațiile prevăzute la pct. 5, subpunctele 5.25, 5.26, 5.27, 5.28, 5.29, 5.30, iar
avariile autovehiculul nu permit derularea contractului în continuare, se vor aplica
prevederile pct. 6.6., returnarea autovehiculului considerându-se anticipată. În caz
de avarie conform prezentului punct, dacă starea autovehiculului permite
continuarea derulării contractului, Furnizorul îşi rezervă dreptul de a condiţiona
continuarea derulării contractului de constituirea unui nou depozit.
5.32. Clientul este obligat să ofere toate declarațiile necesare la organele
competente și asiguratori în vederea obținerii de către Furnizor a despăgubirilor
cuvenite în caz de daună.
6. Livrarea, înlocuirea şi restituirea Autovehiculului

6.1. Livrarea şi restituirea Autovehiculului se face la locul, data şi ora stabilite de
Client şi Furnizor, menţionate în Contract; restituirea Autovehiculului în alt loc
decât cel prevăzut în Contract se face doar cu acordul Furnizorului şi poate
ocaziona taxe suplimentare;
6.2. Clientul are obligaţia restituirii Autovehiculului cu acelaşi nivel de combustibil
pe care l-a avut la livrare, conform celor menţionate în Procesul verbal de predareprimire; în caz contrar, Clientului i se va factura contravaloarea combustibilului
lipsă, conform estimărilor Furnizorului, la tariful de 1.5 €/litru. În cazul în care
Autovehiculul este restituit cu o cantitate mai mare de combustibil, Furnizorul nu
este obligat să achite său să deducă Clientului contravaloarea acestuia;
6.3.1. Restituirea Autovehiculului cu o întârziere cel mult 2 ore faţă de data şi ora
menţionate în Contract nu generează taxe suplimentare dacă este anunţată cu cel
puţin 12 ore înainte de termenul de restituire stabilit în Contract;
6.3.2. Întârzierile anunţate ce depasesc 2 ore se taxează cu un tarif suplimentar
egal cu o zi de închiriere plus o taxa de 7% din aceasta pentru fiecare oră de
întarziere;
6.3.3. Întârzierile neanunţate se taxează cu un tarif suplimentar egal cu o zi de
închiriere plus o taxă de 15% din acesta, pentru fiecare oră de întarziere;
6.4. Furnizorul nu este răspunzător pentru obiectele uitate în Autovehicul de către
Client şi neidentificate la restituirea Autovehiculului;
6.5. Pentru livrarea sau restituirea Autovehiculului în afara orelor de program se
va percepe o taxă de 15 Euro.
(L-V: 08:00 – 18:00; S: 08:00 – 18:00; D: 09:00 – 12:00;)
6.6. În măsura în care Clientul returnează anticipat autovehiculul, Furnizorul nu
poate fi ținut la returnarea părții din chirie aferente unităților de timp rămase între
momentul returnării anticipate și momentul la care Clientul ar fi trebuit să
returneze autovehiculul, conform Contractului.
7. Depozitul/Garanţia
7.1. Depozitul sau Garanţia reprezintă o sumă de bani care este depusă (cash sau
blocată pe card) de către Client în vederea asigurării respectării obligaţiilor
Contractuale, sub forma unei franșize pentru avarii (responsabilitate). Garanţia nu
are caracter limitativ în privinţa recuperării eventualelor prejudicii cauzate
Furnizorului;
7.2. În cazul în care Clientul datorează Furnizorului, conform Contractului, sume
suplimentare neachitate, Clientul este de acord ca Furnizorul să se îndestuleze din
Garanţie, până la concurenţa acestora;
7.3. Garanţia se va înapoia Clientului la restituirea Autovehiculului, dacă pe
perioada Închirierii nu a survenit niciun motiv de încasare a Garanţiei. Cuantumul
Garanţiei este stabilit pentru fiecare autovehicul/clasă, conform listelor afişate pe
website-ul www.rentador.ro.
7.4. Garanţia se încasează integral:
- în cazul în care Autovehiculul, părţile componente ale acestuia precum şi
echipamentele suplimentare prezintă deteriorări, avarii, sau defecţiuni tehnice,
altele decât cele menţionate în Procesul-verbal de predare-primire şi Furnizorul
constată că acestea sunt imputabile Clientului, Şoferului Aditional ori persoanelor
transportate pe perioada Închirierii.
- în cazul în care Autovehiculul a fost avariat într-un accident în care conducătorul
Autovehiculului (Clientul sau Şoferul Adiţional) este de vină pentru producerea
accidentului, conform procesului verbal întocmit de organele abilitate / înţelegerii
amiabile încheiate între persoanele implicate în accident. În lipsa actelor
doveditoare, vinovăţia conducătorului Autovehiculului este prezumată.
- în cazul în care autovehiculul este avariat de terţi (inclusiv autori necunoscuţi)
sau fenomene naturale şi Clientul / Şoferul adiţional nu obţine documente
doveditoare de la organele abilitate să constate dauna.
8. Răspunderea Clientului – Excluderi de la asigurări
8.1. Clientului i se va reţine Garanţia şi va fi ţinut să plătească integral orice daună
cauzată Autovehiculului sau colaterală, în urmatoarele cazuri:
- în cazul în care Clientul nu respectă obligaţiile asumate la pct. 5 subpunctele 5.3,
5.8, 5.11, 5.16, 5.17, 5.25 – 5.27, 5.32, precum şi a pct. 8.2 din prezentul contract;
- în cazul în care Autovehiculul a fost avariat într-un accident în care conducătorul
Autovehiculului nu a fost Clientul sau un Şofer Adiţional, independent de existenţa
sau inexistenţa vinovăţiei acestuia;
- avarierea jantelor, anvelopelor, sau a părţii inferioare a Autovehiculului, precum
şi deteriorarea habitaclului, elementelor de interior şi/sau exterior ce nu rezultă ca
urmare a unui eveniment rutier acoperit de asigurare;
- în cazul furtului Autovehiculului, iar Clientul nu prezintă actele originale primite
la livrare şi/sau cheile acestuia;
- în cazul oricărei alte excluderi de la asigurare, conform contractului de asigurare
CASCO încheiat pentru Autovehicul;
- în cazul oricărei daune nedeclarate, chiar şi a celor constatate ulterior de către
Furnizor, în termen de 30 zile;
8.2. Urmatoarele situaţii sunt asimilate furtului maşinii de către Client sau cu
complicitatea Clientului şi atrag răspunderea acestuia, conform pct. 8.1:
- depăşirea termenului de restituire a Autovehiculului cu peste 6 ore, în lipsa unei
înţelegeri scrise între părţi în vederea prelungirii perioadei de închiriere; în acest
caz, Furnizorul va anunţa organele de Poliţie cu privire la furtul Autovehiculului,
după încercarea, reuşită său nereuşită, de a lua legatura cu Clientul;
- lipsa sesizării organelor de Poliţie competente de către Client în cazul dispariţiei
Autovehiculului, lipsa confirmării plângerii din partea Poliţiei şi neprezentarea
cheii originale a Autovehiculului şi/sau a actelor acestuia;
- folosirea autovehiculului în alte zone decât cele agreate inițial (e.g. părăsirea
teritoriului țării sau circulația în alte țări decât cele pentru care există acord scris
și prealabil).
8.3. Clientul îşi dă acordul ca Furnizorul să îi debiteze conturile în cazul în care se
constată o pagubă de natura celor mentionate în cuprinsul Contractului, cu suma
necesară aducerii Autovehiculului în starea iniţială, conform devizului de reparaţie
emis de către o unitate autorizată şi agreată de Furnizor și în situația în care există

alte sume datorate ca urmare a conduitei Clientului pe perioada cât a utilizat
Autovehiculul (e.g. amenzi);
8.4. Clientul este de acord cu plata integrală a costului obiectelor opţionale
închiriate, în cazul deteriorării acestora, conform facturii de achiziţie sau a preţului
acestora practicat în mod obişnuit de magazinele de specialitate;
8.5. În cazul în care Autovehiculul, la momentul restituirii, necesită o curăţire
suplimentară, ce nu poate fi realizată prin procedura standard de spălare (spălat
exterior, aspirat interior şi ştergere superficială a suprafeţelor), pentru a fi adus la
starea anterioară închirerii, Clientul este de acord să platească o taxă de 100€;
8.6. În cazul în care sunt deteriorate plăcuţele de înmatriculare, Clientul se obligă
să achite contravaloarea sumei de 100€/bucată;
8.7. În cazul pierderii sau deteriorării cheilor Autovehiculului, Clientul se obligă să
achite contravaloarea înlocuirii acestora, conform estimărilor efectuate de
reprezentanţa producătorului autoturismului, plus o taxă de 50 € reprezentând
cheltuieli adiţionale efectuate de Furnizor pentru înlocuirea acestora.
9. Prelungirea, încetarea şi rezilierea Contractului
9.1. Contractul poate fi prelungit prin încheierea unui Act adiţional, cu acordul
părţilor Contractului iniţial; intenţia Clientului de a prelungi Contractul se
comunică Furnizorului cu cel puţin 24 ore înaintea expirării termenului de
restituire a Autovehiculului; Actul adiţional încheiat modifică numai aspectele
trecute în acesta, celelalte clauze ale Contractului rămân nemodificate. Contractul
şi Actul aditional formează un singur instrument de lucru;
Furnizorul îşi rezervă dreptul de a modifica preţul închirierii pentru perioada de
prelungire, iar dacă este cazul, de a constitui un nou depozit.
9.2. Contractul încetează de drept la sfârşitul perioadei de Închiriere; încetarea
Contractului nu exonerează Clientul de răspunderile ce rezultă din acesta;
9.3. Contractul poate înceta prin acordul scris al părţilor, înaintea împlinirii
termenului;
9.4. Contractul se poate rezilia unilateral de către Furnizor, nefiind necesară
punerea în întârziere a Clientului (pact comisoriu de grad IV), operând de îndată
dreptul Furnizorului de a lua Autovehiculul din posesia Clientului sau a unei terţe
persoane, indiferent de locul în care se află, fără ca Furnizorul să fie ţinut la
returnarea sumelor plătite de Client. Se prezuma dat acordul Clientului pentru
intrarea reprezentanţilor Furnizorului pe proprietatea sau în spaţiile deţinute de
Client, în vederea recuperării Autovehiculului), în urmatoarele cazuri:
- declanşarea procedurii de dizolvare, lichidare, reorganizare, fuziune, insolvenţă
sau a falimentului Clientului;
- începerea urmăririi penale împotriva Clientului;
- decesul Clientului sau pierderea capacităţii de exercitiu;
- nerespectarea obligaţiilor din Contract ce îi revin Clientului;
- existenţa faptelor de natură penală în cazierul judiciar al Clientului, dacă acestea
nu au fost aduse la cunoştinţa Furnizorului, cu ocazia încheierii Contractului;
9.5. Rezilierea unilaterală a contractului de către Furnizor se face cu notificarea
prealabilă a Clientului de către acesta, prin orice modalitate de comunicare scrisă
(SMS, poştă, posta electronica, etc;) sau telefonic. În cazul în care Clientul nu poate
fi contactat, Furnizorul este îndreptăţit să rezilieze unilateral contractul. Furnizorul
nu este obligat să notifice în prealabil Clientul în cazul în care, datorită naturii
împrejurărilor, recuperarea Autovehiculului ar fi îngreunată său împiedicată de
către Client sau de alte persoane;
9.6. Atât în cazul încetării Contractului, cât şi în cazul rezilierii acestuia, Clientul are
obligatia de a restitui Autovehiculul de îndată, Furnizorul putând apela, în caz de
refuz, la orice mijloc legal pentru recuperarea Autovehiculului, inclusiv mijloace
proprii;
10. Dispoziţii finale
10.1. În cazul neîndeplinirii obligaţiilor Contractului, sau în cazul îndeplinirii
necorespunzătoare a obligatiilor acestuia, părţile răspund potrivit prevederilor
legale şi ale prezentului Contract;
10.1.1. În cazul în care Clientul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate la pct. 5 şi
subpunctele aferente, precum şi a pct. 8.2 din prezentul contract, acesta se obligă
să plătească daune-interese având o valoare egală cu tariful de închiriere şi
garanţia constituită. (clauză penală).
10.2. Clientul este pus de drept în întarziere pentru toate obligaţiile asumate în
Contract, nerespectate la termen;
10.3. Clientul întelege şi îşi asumă faptul că oricare din obligaţiile asumate prin
Contract este considerată esenţială în derularea raporturilor contractuale, iar
încălcarea oricăreia dintre acestea reprezintă o încălcare esentială a prevederilor
contractuale de o gravitate suficientă pentru a conduce la rezilierea Contractului;
10.4. Contractul este supus legislaţiei române în vigoare, orice litigiu decurgând
din sau în legatură cu acest Contract se vor soluţiona amiabil, cu depunerea tuturor
diligenţelor părţilor în acest sens; în cazul în care acest lucru nu este posibil, părţile
se vor adresa instanţelor de judecată competente de la sediul Furnizorului;
10.5. Clauzele contractului de închiriere, ale Procesului-verbal de predare-primire,
a Termenilor şi condiţiilor de închiriere, precum şi clauzele şi menţiunile Actului
adiţional trebuie interpretate ca un tot unitar, cu interpretarea fiecarei clauze în
sensul care rezultă din prezentul Contract.

Am citit, înţeleg şi agreez condiţiile menţionate mai sus şi declar că
am luat la cunoştinţă că Autovehiculul ce face obiectul contractului
este sau poate fi în orice moment urmărit, localizat prin mijloace
tehnice sau persoane împuternicite de către Furnizor.
Contract de închiriere nr. _____________ din data ___________________ ora ______________
Client (numele în clar / semnătura )__________________________________________________

