CONTRACT DE ÎNCHIRIERE AUTO NR. ________ DIN DATA ____________________
1. Părțile contractante:
• DRIVE YOUR WAY RENT A CAR SRL, cu sediul în Brașov, str.
Podul Crețului, nr. 31, cam.1, parter, jud. Brașov, având CUI
40994685, înregistrată la Registrul Comerțului Brasov sub nr.
J8/1463/2019, tel: 0733 995 984, email: contact@autorent24.ro, prin
reprezentant legal, ________________________________, în calitate
de LOCATOR și
• Societatea/Dl./Dna. ___________________________________, cu
sediul/domiciliul
în
___________________________,
str.
_______________________, nr. ____, bl. ______, sc. ______, et. ___,
ap. _________, jud. _______________, având CUI ______________/
CNP___________________________, nr. de înregistrare în Registrul
Comerțului __________________/CI _______________, tel/fax:
____________, e-mail _______________, prin reprezentant legal,
___________________________________, în calitate de LOCATAR.
2. Conducători auto:
• Conducător auto principal:
Dl./Dna. ________________________________, născut/ă la data de
____________________, cu domiciliul în _____________________,
str. _____________________, nr. _______, bl. _______, sc. _______, et.
______,
ap.
_____,
jud.
____________________,
având
CNP_________________________,
identificat
cu
CI
___________________, posesor/oare al/a permisului de conducere
cu nr. __________________, având vechime de ____________, tel:
__________________, e-mail: __________________________.
• Conducător auto adițional:
Dl./Dna. ________________________________, născut/ă la data de
____________________, cu domiciliul în _____________________,
str. _____________________, nr. _______, bl. _______, sc. _______, et.
______,
ap.
_____,
jud.
____________________,
având
CNP_________________________,
identificat
cu
CI
___________________, posesor/oare al/a permisului de conducere
cu nr. __________________, având vechime de ____________, tel:
__________________, e-mail: __________________________.
Obiectul contractului: Autovehiculul închiriat are
următoarele caracteristici:

Marca: __________________________________;

Tipul: __________________________________;

Culoarea: _________________________________;

Caroseria: ________________________________;

Nr. de înmatriculare: _______________________;

Certificat de înmatriculuare: ________________;

Nr. de omologare / Anul fabricației: _________;

Capacitate cilindrică: ______________________;

Carburant: _______________________________;

Motor: ___________________________________;

Nr. asigurării RCA ________________________;

Nr. asigurării CASCO _____________________;

Dotări/Documente:
□ scrumieră banchetă;
□ casetofon radio / cd player;
□ avertizoare luninoase în bord;
□ starea scaunelor;
□ trusă medicală,
□ preșuri ;
□ triunghi reflectorizant,
□ capace roti;
□ extinctor;
□ cric;
□ set becuri;
□ talon;
□ asigurare RCA, CASCO;
□ rovinieta;
□ roată de rezervă;
□ bușon rezervor;
□ cheie de roti;
□ stergătoare parbriz;
□ GPS;
□ antenă, mânere uși;
□ lanțuri antiderapante;
□ jante, anvelope;
□ faruri stopuri, semnalizatoare;
□ cheie auto;
□ oglinzi, parbriz;
□ capace roti;
□ plăcuțe/numere înmatriculare; □ scaun de copil;
□ lanțuri de zăpădă
□ curat la predare;
3.

4.

Chiria, garanția și alte taxe suplimentare

A. Chiria:
 VW Passat LIMO DSG 1,9 Diesel
- 55 € /zi;
 VW Golf Confortline DSG 1,6 Diesel - 45 € /zi;
B. Taxe suplimentare:
 Taxa alimentare - 30 €;
 Taxa pierdere/deteriorare documente – 150 €;
 Taxa pierdere/deteriorare cheie - 250 €;
 Taxa deteriorare / pierdere anvelopă. jantă sau rezervă – 150 €;
 Taxa deteriorare / pierdere oglindă retrovizoare
- 150 €;
 Taxa deteriorare / pierdere cric, cheie roată, antifurt - 100 €;
 Taxă deteriorare casetofon sau boxe - 250 €;
 Taxă pentru orice alt tip de deriorare constatată la returnarea
autovehiculului altele decât cele menționate mai sus: 100 - 450 €.
C. Garanții:

 VW Passat LIMO DSG 1,9 Diesel - vârstă client 21-40 ani - 500 €;
- vârstă client 41-65 ani - 400 €;
 VW Golf Confortline DSG 1,6 Diesel - vârstă client 21-40 ani - 400 €;
- vârstă client 21-40 ani - 300 €.
D. Franșize CASCO:
 ________________________ €;
 ________________________ €;
 ________________________ €;;
 ________________________ €;
 ________________________ €;
5. Modalități de plată a Chiriei:
 În numerar;
□
 Prin transfer bancar;
□
 Cu card bancar;
□
6. Predarea autovehiculului:
 Data: _____________, ora: ______, locul: ________________________;
 Nr. km la bord ___________________________;
 Taxa suplimentară pentru predare autovehicul în altă locație:
nr. km ______ x _____ €/km;
 Dotări opționale ale autovehiculului:
GPS ___________________ €/zi;
Scaun de copil ___________ €/zi;
Lanțuri de zăpadă ________ €/zi;
Router Wi-fi _____________ €/zi.
7. Returnarea autovehiculului;
 Data: _____________, ora: ______, locul: ________________________;
 Nr. km la bord_________________________;
 Taxa suplimentară pentru predare autovehicul în altă locație:
nr. km ___________ x ______ €/km;
 Taxă suplimentară pentru depășirea limitei maxime de km parcurși;
nr. km ___________ x ______ €/km;
 Avarii constatate la returnare:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
 Alte costuri suplimentare:
- spălare autovehicul - 10 €
- alimentare combustibil - 2 €/ l;
- reparații service auto - __________ ;
8. Modificări contractuale:
 Perioada de închiriere _________________________;
 Cuantumul chiriei _____________________________;
 Data, ora, locul predării ________________________;
 Data, ora, locul returnării _______________________;
 Limita de Km parcurși _________________________.

LOCATOR,

LOCATAR,

