
ANEXA NR. 1 LA CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE AUTO 

NR. __________ DIN DATA DE _____________________

PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE AUTOVEHICUL

Încheiat astăzi, la data de __________________

Părțile:

1. DRIVE YOUR WAY RENT A CAR SRL cu sediul în mun. 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:  0733995984,  e-mail:

contact@autorent24.ro,

       prin reprezentant legal, _____________________, în calitate de LOCATOR

iș

2. Societatea/Dl./Dna.  ___________________________________,  cu  sediul/domiciliul  în

___________________________, str.  _______________________, nr.  ____, bl.  ______, sc.

______,  et.  ___,  ap.  _________,  jud.  _______________,  având  CUI  ______________/

CNP___________________________,  nr.  de  înregistrare  în  Registrul  Comer uluiț

__________________/CI  _______________,  tel/fax:  ____________,  e-mail

_______________,  prin  reprezentant  legal,  ___________________________________,  în

calitate de LOCATAR.

Având în vedere contractul de închiriere auto nr. __________, încheiat între părți la data de

______________, Locatorul predă i Locatarul preia, pentru perioada menș ționată în contract,

autovehiculul  ce  face  obiectul  contractului  anterior  menționat,  în  condițiile  stipulate,  cu

dotările (accesoriile) prevăzute în Contract i în prezentul proces-verbal de predare-primire ș și

se obligă să folosească bunul ca un bun proprietar, conform destinației acestuia și să îl predea

la sfârșitul contractului, în starea în care l-a primit, conform prevederilor Contractului. 

Autovehiculul  are  următoarele  dotări  (accesorii)  i  documente,  care  se  pun  la  dispoziș ția

Locatarului odată cu acesta:

Dotări:
□ scrumieră banchetă; □ casetofon radio / cd player;

□ avertizoare luninoase în bord; □ starea scaunelor; 

□ trusă medicală, □ pre uri ;ș

□ triunghi reflectorizant, □ capace roti;
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□  extinctor; □ cric;

□ set becuri; □ talon;

□ asigurare RCA, CASCO; □ rovinieta;

□ roată de rezervă; □ bu on rezervor;ș

□ cheie de roti; □ stergătoare parbriz;

□ GPS; □ antenă, mânere u i;ș

□ lan uri antiderapante;ț □ jante, anvelope;

□ faruri stopuri, semnalizatoare; □ cheie auto;

□ oglinzi, parbriz; □ capace roti;

□ plăcu e/numere înmatriculare;ț □ scaun de copil;

□ lan uri antiderapante;ț □ jante, anvelope;

□ faruri stopuri, semnalizatoare; □ cheie auto;

□ oglinzi, parbriz; □ capace roti;

□ plăcu e/numere înmatriculare;ț □ scaun de copil;

□ lan uri de zăpădăț □ curat la predare;

Stare de folosință:______________________________________;

Mențiuni:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________.

DATA: ______________________

Am predat bunul,                                                                         Am preluat bunul,

LOCATOR __________________       LOCATAR ___________________
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