Termeni si condiitii Tiriac Auto Rent 2020
1. Informatii generale
Obiectul contractului de Locatiune ce se va incheia intre parti îl
reprezinta transmiterea dreptului de utilizare temporara a unui
autoturism proprietatea Tiriac Auto catre Client, in schimbul unei
chirii, pe o perioadă determinata.
Autovehiculul este inchiriat in conformitate cu termenii si conditiile
Contractului de Locatiune autovehicul, ce se va semna intre parti,
fiind monitorizat prin prin instrumente de monitorizare electronice
la distanta.
Tiriac Auto are dreptul de a reintra in posesia autovehiculului pe
cheltuiala chiriasului/locatarului, fara un preaviz, daca autoturismul
este utilizat in scopuri care contravin legislatiei in vigoare, sau prin
incalcarea legii (de ex: parcat ilegal, abandonat, este folosit in afara
granitelor Romaniei, fara acordul Tiriac Auto, sau este folosit cu
incalcarea obligatiilor de plata sau a altor obligatii ce decurg din
contractul de locatiune).
2. Documente necesare la preluarea autovehiculului
Urmatoarele documente trebuie prezentate in original, de catre
conducatorul auto, si daca exista conducator auto suplimentar, la
momentul contractarii:
•
•
•

act de identitate (CI sau pasaport valabile)
permis de conducere international valid, detinut de minimum 12
luni
varsta minima a conducatorilor auto: 21 de ani impliniti

3. Costuri contractuale
Chiria nu include alte taxe sau costuri aditionale, cu exceptia TVA.

Pentru kilometri inregistrati suplimentari fata de limita mentionata
in contract, Chiriasul va achita la sfarsitul contractului de locatiune,
un cost conform conditiilor contractuale.
Costul combustibilului nu este inclus in cadrul chiriei contractuale.
La returnare, pentru diferentele de combustibil constatate, se va
achita un cost de 2 Eur/litru, TVA inclus.
Conform legislatiei aflate in vigoare, fumatul in autovehiculele
inchiriate nu este permis. In caz contrar, la returnare se va factura
o despagubire conform conditiilor contractuale.
In cazul deteriorarii sau pierderii documentelor sau a cheilor
autoturismului, se va factura o despagubire conform conditiilor
contractuale.
4. Garantia
Transmiterea folosintei autovehiculului are loc in conditiile in care
locatarul plateste locatorului, cu titlu de garantie de buna executie,
suma care se stabileste pentru fiecare autovehicul in parte la data
semnarii contractului si anterior primirii autovehiculului, garantie ce
va fi returnata Locatarului dupa momentul returnarii
autovehiculului, in termen de maximum 30 de zile, cu conditia
acceptarii starii autovehiculului de catre Locator.
In caz contrar aceasta va fi retinuta partial sau total pentru
acoperirea oricaror prejudicii constatate la momentul returnarii.
Garantia va fi retinuta integral si in cazul in care Locatorul intarzie
returnarea autovehiculului dupa expirarea duratei contractului
concomitent cu aplicarea celorlalte prevederi contractuale.
5. Modalitati de plata
S.C. Tiriac Auto S.R.L. accepta plata interbancara, direct in cont,
prin
carduri
de
credit/debit:
Visa,
Visa
Electron,
Mastercard/Eurocard, Maestro, sau in numerar.

6. Asigurare
Tiriac Auto va incheia pe perioada de inchiriere polite de asigurare
obligatorie civila (RCA) si de asigurare facultativa (CASCO),
acestea fiind valabile pe teritoriul Romaniei, in limita si conform
Conditiilor generale de asigurare, conditii care vor fi comunicate
Locatarului in momentul predarii autovehiculului.
In cazul nerespectarii conditiilor Contractului de Locatiune si a
Conditiilor Generale de Asigurare, Locatarul este responsabil
pentru totalitatea daunelor produse si in special a celor suferite de
catre autovehicul, in limita valorii de piata a autovehiculului, la care
se adauga cheltuielile si costurile legate de transportul si
imobilizarea acestuia sau a oricarui prejudiciu cauzat unei terte
parti.
7. Documentatia necesara in caz de accident sau furt
Orice eveniment din care rezulta daune/avarii ale autovehiculului
sau furt trebuie declarat de catre Locatar, in termen de 24 de ore
catre organele competente si catre Tiriac Auto.
Locatarul este obligat sa obtina toate documentatia aferenta si sa
o predea catre Tiriac Auto, in special urmatoarele documente:
•

•

Raportul intocmit de catre Politie: semnat de ofiterul care l-a
intocmit si stampilat, iar in acesta se va consemna
OBLIGATORIU, in caz de accident, daca autovehiculul a fost
condus sau nu sub influenta alcoolului, iar in caz de furt se va
mentiona daca este cu autor necunoscut sau nu.
Autorizatia de reparare cu semnatura ofiterului care a scris-o si
stampila Sectiei de Politie, sau autorizatia de reparare emisa
de catre asigurator, impreuna cu documentul de constatare
amiabila, in cazul accidentelor rutiere care nu s-au soldat cu
victime, potrivit legislatiei in vigoare.

In cazul neprezentarii documentatiei solicitate de catre
Asigurator, potrivit conditiilor generale de asigurare, in
special a documentelor mentionate anterior, sau in cazul in
care Locatarul incalca legislatia aflata in vigoare, Codul Rutier
sau conditiile Contractului de locatiune, Locatarul este
responsabil pentru toate pagubele, costurile sau pierderile
cauzate Locatorului Tiriac Auto.
8. Predarea si returnarea autovehicului
Locatorul va preda autovehiculul in ziua stabilita in contractul de
Locatiune, numai dupa ce au fost incasate integral chiria si
garantia aferenta, conform conditiilor contractuale.
Predarea/primirea se va efectua numai in urma incheierii unui
proces-verbal de predare – primire in care se vor arata: starea
autovehiculului, dotarile si accesoriile de la momentul predarii,
impreuna cu pozele aferente.

