Contract de locațiune Auto Nr. OOT 182 din ____.___________. 2018
Compania “Car Point Group” S.R.L., cu sediul in Republica Moldova, MD-2038,
mun. Chișinău, mun. Chișinau, str. Independenței 3 bl.3, Cod fiscal 1018600027726,
(denumita in continuare “Locator"), reprezentată de Corneliu Scurtu, in calitate de
Administrator, care acționează in baza Statutului, pe de о parte,
și _____________________________________________, posesor al Actului de identitate
___________________, nr. ____________________, IDNP: ________________________,
posesor al Permisului de Conducere nr. ______________, eliberat la __________________,
eliberat în țara _____________________, cu domiciliul: _____________________________
___________________________________________________________________________
(denumit in continuare "Locatar"), pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul Contract
de locațiune auto în urmatoarele condiții:
1.

OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1
Locatorul dă in folosință, iar Locatarul primește in folosință autovehiculul
descris in p. 1.2 din prezentul contract (denumit in continuare „autovehicul”), in schimbul
achitarii de catre Locatar a pretului indicat in condițiile art. 3 al prezentului contract.
1.2

Autovehiculul inchiriat are urmatoarele caracteristici:
Marca: TOYOTA, Model: Prius
Seria de șasiu: JTDKN36U605029740

Culoare: Argintiu, An fabricație: 2010
Nr. de inmatriculare: OOT 182
2.

PERSOANELE CU DREPT DE A CONDUCE AUTOVEHICULUL

2.1.
Autovehiculul poate fi condus in timpul perioadei de inchiriere numai de
catre Locatar și/sau persoanele indicate in fișa cu numele conducatorilor auto anexată la
contractul de inchiriere - Anexa Nr.2 (in continuare: ,,șoferi adiționali”).
2.2.
Locatarul și/sau șoferii adiționali trebuie sa fie apți din punct de vedere
medical (psihologic) și fizic să conducă autovehiculul.
Părțile convin că Locatarul și/sau șoferii adiționali trebuie sa aiba vîrsta cuprinsă intre 22 și
75 de ani.
2.3.
Locatarul și/sau șoferii adiționali trebuie sa dețina permis de conducere
corespunzator tipului de autovehicul și sa fie valabil pentru о perioada neintrerupta de cel
puțin 24 luni, acesta nefiind suspendat, retras, ridicat sau impus oricaror altor interdicții
asupra dreptului de conducere a autovehiculului.
2.4.
șoferii adiționali au aceleași obligații ca și Locatarul, ultimul fiind obligat sai informeze despre acestea și sa răspunda pentru aceasta.
3.

PREȚUL СONTRACTULUI

3.1.
Locatarul va plati Locatorului pentru inchirierea autovehiculului suma sau
sumele specificate in Anexa Nr.l al prezentului contract.
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3.2.
Metodele de achitare a serviciilor acceptate de Locator sunt urmatoarele: în
numerar sau prin transfer bancar.
3.3.
Locatarul se obliga sa constituie о garanfie in valoare de 200 Euro pentru toata
perioada de inchiriere. Garanția este returnată în momentul semnarii fără obiecții a Actului de
Predare-Primire a autovehiculului.
3.4.
Prețul contractului NU include urmatoarele sume suplimentare aplicabile la
sfîrșitul termenului de închiriere:
a)
taxa de 20 MDL per litru pentru combustibilul utilizat in caz de returnare a
autovehiculului fara rezervorul plin; aceasta taxa este perceputa ca penalitate pentru
neindeplinirea condițiilor de returnare stipulate în acest contract.
b)
taxa de 250 MDL pentru spălatorie auto in caz de returnare a autovehiculului murdar,
interior și exterior. Aceasta taxa este perceputa ca penalitate pentru neindeplinirea
condițiilor de returnare stipulate în acest contract.
c)
taxele de utilizare a drumurilor (viniete sau alte tipuri de taxe a drumurilor), in cazul
ieșirii peste hotarele Republicii Moldova. Ieșirea peste hotarele Republicii Moldova
poate avea loc doar cu acordul in scris al Locatorului;
d)
plăți pentru deteriorarea sau repararea autovehiculului și a accesoriilor acestuia, in
condițiile menfionate de prezentul Contract; precum și orice alte plați pentru acoperirea
costului reparațiilor aferente. Valoarea plafilor fiind stabilite de Locator.
e)
franșiza aplicabilă în caz de daună, conform punctului 8.3;
f)
taxe pentru curățarea autovehiculului în cazul în care acesta este retumat într-o stare
murdară, aceasta include, dar fără a se limita la, scurgerile de lichide, alimente, voma,
alte pete și mirosuri neplăcute, inclusiv fumul de țigară. Lipsa ’’Stării murdare” se poate
interpreta și ținand cont dacă, în funcție de circumstanfele de fapt, un eventual client ar
putea să foloseasca autovehiculul in starea in care se află, fără а-i fi creată о stare de
dezgust sau disconfort; aceste taxe sunt percepute ca penalitate pentru neindeplinirea
condițiilor de retumare stipulate in acest contract.
g)
amenzile pentru incălcarea regulamentului de circulate rutiera și/sau parcare
neregulamentară;
3.5.
Locatorul va încasa sumele stabilite la punctele 3.1 și 3.3 de mai sus din
contul Locatarului înaintea sau în momentul semnării contractului sau Locatarul poate plati
aceste taxe in modul convenit cu Locatorul, conform punctului 3.2 și Anexei nr.l.
4.

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE LOCATARULUI

4.1.

Locatarul nu are dreptul să:
a)
să conducă sau să permită conducerea autovehiculului de către orice persoană, in
cazul in care, la momentul conducerii autovehiculului, conducatorul auto nu deține permis de
conducere pentru tipul respectiv de vehicul;
b)
să permită conducerea autovehiculului de către orice persoană care nu este
specificată sau descrisă in prezentul Contract sau in Anexa Nr. 2;
c)
să permită utilizarea autovehiculului în afara teritoriilor agreate cu Locatarul;
d)
să subînchirieze sau închirieze autovehiculul oricarei alte persoane;
e)
să exploateze sau să permită exploatarea autovehiculului pentru transportul de
pasageri prin închiriere sau contra cost;
f)
să transporte animale în autovehicul;
g)
să fumeze sau sa permita oricarei alte persoane sa fumeze in autovehicul și să
desfășoare alte activități cu utilizarea autovehiculului care nu rezultă din esența contractului de
sublocapune și din circumstanțe previzibile pentru Locator, fara acordul prealabil
al Locatorului;
h)
să utilizeze autovehiculul sau să permită utilizarea acestuia la savarîrșirea
infracțiunilor, contravențiilor sau implicarea acestuia in orice activitate ilicita;
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i)
să exploateze sau să permită exploatarea autovehiculului pentru transportul mai
multor pasageri sau mărfuri decat oricare din maximul specificat în certificatul de înmatriculare
(F1) sau certificatul de utilizare a drumurilor pentru autovehicul;
j)
să conducă sau să permită conducerea autovehiculului pe orice drum sau suprafață
care favorizează uzura anticipată sau deteriorarea autovehiculului sau prin conducerea
autovehiculului cu о viteză și mod de deplasare care favorizează deteriorarea autovehiculului;
k)
să exploateze autovehiculul sau să permită exploatarea acestuia în orice cursă, test
de viteză, studiu de fiabilitate, raliu sau concurs, sau exploatarea pe orice circuit de curse sau
raliu sau in calitate de simulator sau în pregătirile pentru oricare dintre aceste activități, la fel ca
și executarea bumout-ului și derapajului controlabil (drift);
1)
să exploateze sau să permită exploatarea autovehiculului pentru a propulsa, tracta
orice alt vehicul sau pentru orice acțiuni pentru care autovehiculul nu a fost proiectat;
m)
desfășoare orice activități cu utilizarea autovehiculului sau în raport cu el care,
potrivit contractului în cauză, legislaței în vigoare, uzanțelor, ordinii publice și bunele moravuri,
nu se prezumă, nu sunt agreate, nu sunt permise, sunt interzise sau sunt sancționate.
4.2.

Locatarul poartă raspundere pentru:
a)
orice pierdere sau deteriorare a autovehiculului și a accesoriilor acestuia,
cauzate din culpa sa sau a persoanelor cărora acesta le-a permis folosința bunului sau accesul la
el. Se prezumă că exista culpa pînă la proba contrară.
b)
orice daune de consecină, pierderi sau costuri suportate de
către Locator, inclusiv costurile de salvare, întîrzierea sau pierderea posibilității temporare sau
totale de a oferi în locațiune autovehiculul și pierderea veniturilor (venitul ratat);
c)
orice pierdere sau deteriorare a autovehiculelor și a bunurilor unor terțe părți,
inclusiv, dupa caz, veniturile ratate, aparute in rezultatul locațiunii, daca nu face probă ca acestea
sunt datorate Locatorului;
d)
orice prejudiciu sau venit ratat cauzat prin nerespectarea prevederilor
prezentului contract.
4.3.

Locatarul este obligat să respecte urmatoarele:
a)
furnizarea datelor personate și de contact corecte și a permisiunii de utilizare a
acestora în scopul executării prezentului contract;
b)
prezentarea unui card de credit sau debit valid, la cererea Locatorului;
c)
luarea tuturor măsurilor rezonabile de precauție și securitate în timpul deplasării
și parcării autovehiculului;
d)
menținerea bateriei autovehiculului la nivelul adecvat;
e)
menținerea nivelului uleiului, lichidului de răciere și a rezervorului de combistibil
la un nivel normal stabilit de caracterisiticile tehnice ale automobilului. În cazul apariției unui
semnal de avertizare, Locatarul va opri conducerea autovehiculului și va solicita imediat
opinia Locatorului, dupa care va urma exact instrucțiunile date de Locator;
f)
utilizarea exclusivă a tipului de combustibil specificat pentru autovehiculul
respectiv (Benzina 95), alimentările fiind făcute la stații de alimentare autorizate;
g)
menținerea presiunii în anvelope la nivelul stabilit de către producatorul
autovehiculului, dar nu mai putin de 2 Atm;
h)
blocarea sigură a autovehiculului atunci cand acesta nu este în uz și păstrarea
cheilor și a pașaportului tehnic (Certificatului de înmatriculare) al autovehiculului închiriat sub
controlul personal al Locatarului sau a persoanelor autorizate conform prevederilor prezentului
contract (să nu lase Certificatul de înmaticulare în Automobil);
i)
neadmiterea intervențiilor la recorderul de distanță (odometru) sau vitezometru;
j)
neadmiterea intervenției neautorizate în prealabil cu Locatarul asupra la
nici о parte a sistemelor de motor, de transmisie, de frînare sau de suspensie;
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k)
în cazul apariției unui semnal de avertizare sau dacă Locatarul, in baza
observațiilor sale sau a unui conducator auto cu cunoștințe și aptitudini tehnice suficiente,
echivalente experienței sale, poate observa că autovehiculul prezinta о defecțiune sau necesită
intervenție din partea unui mecanic-auto sau de serviciile unui auto-service, Locatarul va opri
conducerea autovehiculului și va solicita imediat opinia Locatorului, dupa care va urma exact
instrucțiunile date de Locator;
1)
prezentarea permisului de conducere și a documentelor aferente autovehiculului
(Certificat de inmatriculare, RCA), dar și împuternicirea, la cererea Poliției sau altor organe
competente.
m)
să participe și să urmeze procedura de predare-primire a autovehiculului și să
asigure completarea veridica a Actului de primire-predare sau să desemneze о persoană
autorizată sau un reprezentant pentru participare la procedura în cauză și completare a Actului de
primire-predare, în măsura în care acest fapt este permis de prezentul contract;
n)
folosirea autovehiculului inchiriat doar pe teritoriul Republicii Moldova (cu
excepția regiunii din stanga Nistrului - Transnistria). Acesta poate circula cu autovehiculul pe
teritoriul altor state numai cu acordul în scris al Locatorului.
o)
locatarul și toți conducatorii auto autorizați să utilizeze acest autovehicul în
timpul perioadei de inchiriere, se obligă să cunoască și respecte condițiile prezentate în prezentul
Contract.
5.

OBLIGAȚIILE LOCATORULUI

5.1.
Locatorul va pune la dispoziția Locatarului autovehiculul într-o stare sigură
pentru conducere.
5.2.
Autovehiculul va fi predat Locatarului împreuna cu toate cele necesare: cheie,
certificat de înmatriculare, Asigurare RCA, împutemicire, rezervor plin de combustibil, anvelope
de iama (in sezonul rece) și alte accesorii sau bunuri conform anexei nr.3.
5.3.
Locatorul va asigura completarea veridica a Actului de predare-primire a
autovehiculului anexat la contract (Anexa nr. 3) în prezența Locatarului. Absența sau refuzul
nemotivat al Locatarului nu împiedică Locatorul să completeze cu mențiunile veridice de
rigoare, Actul de predare-primire. În acest sens, se consideră refuz sau absență nemotivată de a
participa la procedura de îndeplinire a Actului de predare-primire, orice refuz sau absență
datorata circumstanțelor de forța majora în care se află Locatarul, și anume:
a)
decesul propriu;
b)
internarea în spital a Locatarului la momentul întocmirii Actului de predareprimire, daca nu sunt indicate alte persoane autorizate cu drept de întocmire a Actului de
predare-primire;
c)
răpirea, arestarea sau orice altă privare de libertate flagranta, daca aceasta a facut
imposibila informarea în timp util a Locatorului sau desemnarea unei alte persoane
autorizate cu drept de reprezentare la procedura de întocmire a Actului de predareprimire, în masura in care prin contract о asemenea persoană nu a fost desemnată.
În asemenea cazuri, Actul de predare primire va putea fi completat doar de către Locator.
6.

REPARAȚII ȘI ACCIDENTE MECANICE

6.1.
În cazul în care autovehiculul este implicat intr-un accident, este deteriorat,
distrus sau necesită lucrări de reparație sau salvare, indiferent de cauză, Locatarul va notifica
imediat prin telefon Locatorul despre toate circumstanțele.
6.2. Locatarul nu va organiza și nu va efectua lucrări de reparație sau salvare a
autovehiculului închiriat fără autorizarea Locatorului (aceasta include, dar nu se limiteaza la
achiziționarea unui pneu de înlocuire), cu excepția cazului și în măsura în care lucrările de
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reparație sau salvare sunt necesare pentru a preveni deteriorarea în continuare a autovehiculului
sau altor accesorii ale acestuia.
6.3.
În cazul în care autovehiculul are nevoie de reparație sau înlocuire cauzată
nemijlocit din vina Locatorului, acesta va furniza un alt autovehicul de aceiași
clasă Locatarului, daca acest fapt nu implică cheltuieli disproporționate ale Locatorului. În
acest ultim caz, obligația Locatorului se rezumă la retumarea sumei achitată în avans
de Locatar, minus suma datorată Locatorului pentru timpul efectiv al locațiunii pînă la
notificarea despre înlocuire. Calculul sumei returnate se efectueaza de Locator, pornind de la
tarifele aplicate conform contractului de locațiune pentru unitate de timp și echivalentele
acestora.
7.

RETURNAREA AUTOVEHICULULUI

7.1.
În momentul sau înainte de expirarea termenului de închiriere, Locatarul va
aduce autovehiculul la locul convenit descris in Anexa nr. 3 sau va obține acordul Locatorului
pentru continuarea închirierii (în acest caz Locatarul va plăti taxele de închiriere suplimentare
pentru termenul de închiriere prelungit). Dacă înaintea expirării termenului de
inchiriere, Locatarul va retuma autovehiculul, ramane la discrepa Locatorului dreptul de a
restitui sau nu suma pentru perioada neutilizata pana la expirarea termenului de inchiriere.
7.2. În cazul în care Locatarul nu solicită nici о extindere a termenului de chirie a
autovehiculului, dar retumarea acestuia este întarziată, Locatarul va fi taxat conform
Capitolului XIII al prezentului Contract.
7.3.
Dacă Locatarul nu respectă clauza pt. 7.2, nu returnează autovehiculul și nu
reacționează prompt la solicitările Locatorului, cel din urmă poate raporta cazul la poliție
și Locatarul va despăgubi Locatorul pentru prejudiciile cauzate, inclusiv va achita plățile
suplimentare conform prezentului contract, penalitățile și plățile prevazute la pt. 3.4, prejudiciile
și venitul ratat suportat de Locator pîna în momentul în care autovehiculul este recuperat de
către acesta.
7.4.
Autovehiculul trebuie să fie retumat fără defecțiuni mecanice sau deteriorări ale
autovehiculului sau ale accesoriilor acestuia. Cu rezervorul plin și curat (în urma unei spalatorii
auto) atît interior, cît și exterior. În caz contrar, Locatarul este obligat sa achite penalitățile
stipulate în pt. 3.4.
8.

ASIGURARE

8.1.
Autovehiculul este asigurat, asigurările fiind operabile în condițiile legii și a
prezentului Contract.
8.2.
Primele de asigurare RCA și CASCO sunt incluse în taxa de închiriere.
8.3.
Asigurarea CASCO prevede о franșiză in valoare de 6 000.00 MDL pentru orice
eveniment (daună, accident, furt, etc.) achitată de catre Locatar.
9.

EVENIMENTE NEACOPERITE DE ASIGURARE

9.1 Locatarul cunoaște și acceptă că asigurarea CASCO a autovehiculului nu este aplicabilă în
urmatoarele circumstanțe:
a)
conducerea autovehiculului sub influența alcoolului sau a oricărui drog;
b)
conducerea autovehiculului de către orice persoană care nu este indicată sau descrisă în
Anexa nr. 2 ca о persoană autorizată să conducă.
c)
conducerea autovehiculului de către о persoană fără permis de conducere;
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d)

deteriorarea sau pierderea autovehiculului de catre Locatar, sau a unui conducător auto
desemnat sau о persoană aflata sub autoritatea sau controlul Locatarului, intenponat sau
din neglijență;
e)
comiterea unui delict în domeniul circulației rutiere sau delicte cu caracter criminal
prevăzute de lege, cu participarea autovehiculului închiriat;
f)
încărcarea autovehiculului cu depașirea normelor prevazute în specificațiile
producătorului;
g)
încărcarea sau descărcarea autovehiculului în locuri neautorizate și astfel de încarcare
sau descărcare nu este efectuata de către conducatorul auto sau însoțitor al
autovehiculului, cu utilizarea accesoriilor autorizate de Locator pentru astfel de
încărcături;
h)
în orice moment în care are loc о defecțiune mecanică sau electrică, electronică sau
orice defecțiune care este rezultatul utilizarii necorespunzatoare a autovehiculului,
inclusiv pentru deteriorarea sistemului de motor sau de transmisie care rezultă direct din
orice defecțiune mecanică, cu excepția oricărei alte modalitați pentru deteriorarea altor
părți ale vehiculului;
i)
conducerea autovehiculului în orice cursă, test de viteză, test de fiabilitate, raliu sau
concurs, sau exploatat pe orice circuit de curse sau raliu sau în calitate de simulator sau
în cadrul pregătirilor pentru astfel de evenimente;
j) orice moment în care conducătorul auto nu oprește sau părăsește locul accidentului ca
urmare a producerii unui accident, contrar prevederilor legale;
k) orice amendă sau sancțiune aplicată ca urmare a încălcării actelor normative cu utilizarea
autovehiculului închiriat;
1) orice spargere, tăiere sau rupere a pneului sau deteriorarea pneurilor prin aplicarea frînelor;
m) cazul în care autovehiculul se află într-o stare tehnica nepotrivită pentru a fi condus în
timpul închirierii acestuia, care a cauzat sau a contribuit la deteriorarea sau pierderea
autovehiculului și Locatarul sau conducătorul auto cunoștea sau ar fi trebuit sa
cunoască despre starea nesigură sau nepotrivită pentru conducerea autovehiculului;
n) orice răspundere pentru daunele cauzate de vibrații sau greutatea vehiculului sau încarcarea
acestuia pentru orice pod sau viaduct; orice drum sau orice porțiune sub un drum; orice
linie de conducte subterane sau cablu; orice altă instalație subterană;
o) conducerea autovehiculului pe drumuri neamenajate sau pe alte drumuri decît cele pe bază
de gudron sau metal, inclusiv, dar fără a se limita la plaje sau drumuri ce ar putea cauza
deteriorarea autovehiculului.
p) aspirarea apei la motor;
q) orice deteriorare capitală a vehiculului sau proprietații unei terțe parți care rezultă din astfel
de daune capitale;
r) exploatarea autovehiculului în afara termenului Contractului de locațiune sau oricărei
prelungiri convenite a termenului, sau în orice alt moment sau în orice alte circumstanțe
notificate de către Locator Locatarului și aprobate de cel din urma.
s) costul daunei sau deteriorării autovehiculului produsă ca urmare a deplasării cu viteza ce
depașește 30 km/h față de viteza regulamentară indicată de regulamentul rutier pe
porțiunea de drum unde s-a produs accidentul.
t) situații de furt a autovehiculului, în urma căruia Locatarul nu are posibilitatea și/sau nu
poate returna Locatorului cheia autovehiculului inchiriat și certificatul de înmatriculare
a automobilului.
10.

ÎNCĂLCAREA REGULAMENTULUI CIRCULAȚIEI RUTIERE

10.1. Toate penalitățile legate de încalcările în trafic și/sau parcare neregulamentară
sunt sub responsabilitatea Locatarului.
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10.2. Locatorul se angajează, în cazul în care primește о notificare cu privire la orice
încalcari în trafic și/sau parcare comise de Locatar, să expedieze о copie a unui astfel de
anunț Locatarului cît mai curînd posibil și să furnizeze informațiile necesare autorității emitente
relevante pentru ca astfel de anunțuri pe durata contractului să fie transmise Locatarului.
10.3. Locatarul are dreptul de a contesta, adresa plîngeri, interpelări sau obiecții în
legatură cu presupusa infracțiune sau contravenție autorității competente și are dreptul de a
solicita о audiere în instanță. Locatarul fiind obligat să anunțe Locatorul despre actele de
constatare a faptelor contravenționale sau deciziilor organelor competente, emise pe durata
contractului de locațiune în privința faptelor comise cu utilizarea autovehiculului închiriat.
10.4. Locatorul poate percepe, de asemenea, о taxă de administrare pentru a acoperi
costurile de prelucrare și expediere a notificărilor legate de încălcările în trafic și/sau parcare.
11.

ÎNCETAREA CONTRACTULUI

11.1. Locatorul are dreptul de a rezilia Contractul de locațiune și de a intra în posesia
imediată a autovehiculului, în cazul în care Locatarul nu respectă oricare dintre termenii și
condițiile Contractului de locațiune, sau în cazul în care autovehiculul este deteriorat.
11.2. Încetarea unui contract de locațiune în conformitate cu pt. 10.1 nu aduce atingere
celorlalte drepturi ale Locatorului și drepturilor Locatarului în temeiul Contractului de
locațiune sau care rezultă în alt mod.
12.

REZERVĂRI / ACHITĂRI

12.1. Rezervarea autovehiculului se consideră validă din momentul intrării sumei
aferente rezervării pe contul sau în caseria Locatorului.
12.2. Anularea sau modificarea rezervării poate fi efectuată prin apel telefonic sau
e-mail.
12.3. Anulările pot fi taxate după cum urmeaza:
a)
anularea rezervării cu cel puțin 72 de ore înaintea termenului rezervat, nu
prevede nici o taxă;
b)
în cazul anulării rezervării între 48 și 72 de ore, Lacatarul va fi taxat cu
20% din suma rezervării;
c)
dacă Locatarul anulează rezervarea între 24 și 48 de ore înaintea
termenului rezervat, acesta va fi taxat cu 50% din suma rezervării;
d)
în cazul anulării rezervării cu mai puțin de 24 de ore, Locatarului i se va
aplica о taxă echivalentă întregii rezervări.
13.
CLAUZA DE PENALITATE ÎN CAZUL REFUZULUI DE A
RETURNA AUTOVEHICULUL
13.1. În cazul în care, Locatarul nu va restitui autovehiculul închiriat la ora și data
prevăzută în Anexa nr.l, iar întîrzierea este imputabila Locatarului, acesta din urma se considera
a fi în întarziere, fără a fi necesara о notificare prealabilă.
13.2. În cazul în care întîrzierea durează pînă la 4 ore, Locatarul este obligat să
achite taxa în cuantum de 10% din prețul primei zile de locațiune pentru fiecare oră de închiriere
a autoturismului închiriat de către acesta.
13.3. În cazul în care întărzierea predării autoturismului durează între 4 și 24 de
ore, Locatarul este obligat sa achite taxa pentru о zi de închiriere, fără a i se aplica discountul
cumulativ din prețul de listă.
13.4. Pentru fiecare zi de întîrziere, ce depașește 24 de ore, care urmeaza dupa ziua în
care Locatarul avea obligația să predea autoturismul închiriat, acesta din urmă va fi obligat să
achite prețul dublu al locațiunii pentru toate zilele de întîrziere. În acest caz, valabilitatea
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obligațiilor Locatarului prevazute în prezentul contract se prelungește pînă la predarea
autoturismului.
14.

DOBANDA DE ÎNTARZIERE

14.1. În caz de neachitare a prețului contractului cu toate accesoriile lui, Locatarul va
datora о dobînda de întîrziere de 5% peste rata dobînzii de bază a Băncii Naționale a Republicii
Moldova, începand cu a 7-a zi de la data exigibilității plații.
15.

CONFIDENȚIALITATEA

15.1. Noțiunea de informație confidențială include fără limitări orice informație,
indiferent de forma acesteia, dar care, în cazul formei scrise sau electronice a fost în mod clar
desemnata de oricare din parți ca fiind confidențială, iar în cazul comunicării orale, este
identificată în momentul dezvăluirii ca fiind confidențială, inclusiv informațiile confidențiale
dezvăluite de oricare dintre Parți celeilalte, înainte de data semnării prezentului Contract.
15.2. Informațiile privind identitatea Locatarului sunt solicitate de
către Locator pentru а-i permite celui din urma sa evalueze cererea Locatarului de a închiria un
autovehicul.
15.3. Locatarul nu este obligat sa fumizeze aceste informații, dar în cazul în care nu
le oferă, Locatorul este în drept să nu încheie contractul de locațiune.
15.4. Plațile online sunt realizate prin intermediul furnizorului de servicii de plată.
Atunci cînd sunt inițiate plațile online, Locatarul este transferat de pe site-ul Locatorului pe cel
al fumizorului de servicii de plata.
15.5. Confidențialitatea informapilor privind cardurile bancare și titulării acestora este
asigurata de sistemele securizate aplicate de catre banca sau de catre Pay Pal.
15.6. Locatorul nu stochează și nu prelucrează niciun fel de date privind cardurile și
conturile bancare ale Locatarului.
15.7. Locatorul se obligă să prelucreze datele cu caracter personal
ale Locatarului exclusiv în scopuri legate de închirierea autovehiculului și fumizarea de servicii
conexe pentru client, inclusiv marketing direct și evaluarea satisfacției clienților cu produsele și
serviciile oferite de catre Locator. Locatarul este în drept să se dezaboneze de la aceste servicii
dupa expirarea termenului contractului, сееа се î1 obliga pe Locator să radieze orice informație
cu caracter personal a Locatarului colectată de Locator la încheierea contractului.
15.8. Locatorul are dreptul să ofere date cu caracter personal tuturor organelor de
drept la solicitarea acestora.
NOTĂ ÎN ADRESA LOCATARULUI
NOTĂ - Locatorul trebuie să ofere Locatarului cel puțin un exemplar al Contractului de
locațiune, care urmează a fi păstrat în autovehicul pe toată durata locațiunii și prezentat la
cererea organelor competente.
Acte anexe la prezentul contract: Anexa nr.l - Perioada și Prețul locațiunii;
Anexa nr. 2 – Șoferi adiționali;
Anexa 3 - Act de predare-primire;
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Anexa nr. 1
la Contractul de locațiune Nr. OOT 182 din ___.____.2018
Perioada și prețul locațiunii:

Data

Ora

De la
Pînă la
Produs

Preț,
Eur/zi

Număr zile

Subtotal,
Euro

Reducere,
Euro

Automobil
Gaj

Anexa nr. 2

Nr.

Nume

Prenume

1.
2.
3.

Anexa nr. 3

IDNP

Total,
Euro

Act Predare – Primire
la Contractul de Sublocațiune Auto Nr. OOT 182 din ____.___________. 2018

Odometru
Rezervor
Stare exterioară
Stare interioară

Predare

Pimire

Plin
Curata
Curata
Documente:

Certificat înmatriculare (original)
Asigurare (copie autentificata)
Revizia Tehnica (copie autentificata)

1
1
1

Echipament:
Cheie Auto
Extinctor
Trusă medicală
Triunghi reflector
Roată de rezervă
Vestă reflectorie

1
1
1
1
1
1

Accesorii:
Scaun copii

Mențiuni predare:

Mențiuni primire:

Locul predării: mun. Chisinau
Data și ora predării:

Locul primirii:
Data și ora primirii:

LOCATOR:

LOCATAR

“Car Point Group” S.R.L.

N.P. ___________________________________

_______________________________

_______________________________________

