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Terms and Conditions 

 

1.Under this agreement TOURING RENT AUTO SRL in its capacity as the exclusive licensee of  ENTERPRISE RENT A CAR for 

Romania, hereinafter called in brief the Lessor, leases to the signatory Lessee the Automobile without a driver, as hereinafter called in 

brief (including accessories and equipment described in this document and also any other automobile replacing the initial automobile) 

according to the following terms and conditions as well as those inscribed on the front page of the rental agreement which the Lessee fully 

accepts. 

2. DURATION: The Lessee leases the Automobile for the period included in this document. The minimum duration is 24 hours (one day). 

Failure of the Lessee to return the Automobile in the agreed period, constitutes a violation of the terms and conditions of this agreement. 

The Lessor reserves the right to charge the Lessee for every additional day that the Lessee withholds the Automobile, according to the 

relevant price list. The Lessee is obliged to pay the Lessor for any damages, either incidental or consequential, incurred by the Lessee. In 

the event of additional charges, they will be borne by the Lessee at the return of the Automobile, relevant documents will be issued. In the 

case that the Lessee returns the Automobile before the end of the rental period, the Lessor reserves the right of no refund.  

3. DELIVERY. RECEIPT AND RESTITUTION OF THE AUTOMOBILE The Automobile was delivered today to the Lessee in the 

conditions described in the relevant part of the front page of the rental agreement. The Lessee has carefully inspected the Automobile, 

performed a test drive, found it to his/her complete satisfaction and received it with no objection. The signing of this document constitutes 

delivery of the Automobile to the Lessee and receipt of it by him. Upon the expiration of this agreement, the Lessee is obliged to return 

and deliver the Automobile to the Lessor, along with the registration permit and other relevant documents in the same conditions as 

originally handed to him and at the place and time indicated in the rental agreement. At the end of the rental period, the Lessor allows an 

additional period of 59 free minutes after which, the Lessee will be charged with a minimum of one full rental day. For the missing of the 

registration permit or any other relevant documents, the Lessee is bound to pay penalties amounting to EUR 150.The Lessee must always 

wait until any of the Lessor's employees signs the returning protocol. In case the Lessee fails to wait or refuses, irrespective of the reason, 

for any of the Lessor’s employees to take over the car and sign the returning protocol, the Lessor is entitled to fully retain the customer’s 

damage Excess and to claim full cover off all resulting damages. 

4. PROPERTY Under this agreement, the Lessor is exempted of liability for any loss or damage of Lessee’s belongings placed/forgotten 

inside the Automobile. 

5. TERMS OF USE 5.1. The Automobile cannot be used: a) by other persons than those signing this agreement as the Lessees. These 

persons must hold a valid and recognised by the Romanian authorities driving license for private automobiles for at least one year prior to 

the rental and to be over 21 years old. Apart from the main driver, there are allowed another 2 additional drivers; b) for illegal purposes or 

violating the Romanian law; c) in violation of the Romanian/international traffic code; d) for the transfer of passengers or goods for a fee; 

e) for moving or towing of another vehicle or trailer; f) to participate in car races or drive off-roads. g) to sublet to third parties; h) outside 

Romania without prior consent by the Lessor that hereby reserves the right to change the rent's amount, depending on the destination, on 

the mileage to be run, and to charge a cross border fee. 

 Depending on the transited countries, insurance coverage limitations may occur. If the Lessee disregards this provision, he will bear all 

the responsibility; i) if the driver of the automobile is under the influence of alcohol, hallucinatory substance, drugs or any other substance 

influencing the driver’s ability to drive; k) in violation of any terms and conditions of this agreement. 

5.2 The Lessee and the authorised drivers are obliged: a) to take the necessary precautions for the protection and the prevention from theft 

of the Automobile; b) use the right type of fuel. The potential repairing cost for using an improper fuel shall be completely borne by the 

Lessee; c)to inform the Lessor immediately of any defect or problem identified in the automobile; d) to pay the fines issued by the 

authorities for offenses or transgressions committed in the renting period by the Automobile - subject matter of this agreement. The Lessor 

is entitled to collect from the Lessee's card the amounts needed to pay up the fines, when the authorities notify the Lessor about the amount 

of these fines, even if the notification occurs subsequent to the renting period; e) FUEL: The Lessee has the option to pay in advance the 

cost of a full fuel tank (PPF option), by this, having the possibility to return the car with the empty tank. The Lessee cannot request a refund 

for the amount of fuel remaining in the tank upon the return of the Automobile. In case the PPF option was not selected and the car will 

be returned with less fuel than full tank, the Lessor is entitled to fully collect from the Lessee's card the fuel's amount plus a service fee of 

EUR 50; f) to pay up the parking fees, the bridge-crossing fees, the traffic fines etc. It is the exclusive obligation of the Lessee to pay the 

fines in the amount and within the term stipulated by the issue authority, otherwise, the Lessor will pay the amount of the fines, and /or the 

amounts provided in the contravention papers received from the legal authorities, and the amount paid will be invoiced to the Lessee. A 

service fee of EUR 10 will be added to that invoice. The Lessee will also bear the expenses incurred in connection with the dispute of fines 

and /or measures against him, and to compensate the Lessor for all the damages suffered as a result of such appeals. g) The Lessee is 

expected to take good care of the Automobile, to preserve it in good condition, to check its mechanical condition, its oil and water level, 

tires etc. To supplement them at any time needed, also to solve a tire puncture at its own expense, irrespectively of the cause of its 

occurrence and, in general, to behave in a prudent manner; h) in case the Lessee forgets any car power consumer operational after the 

engine is stopped and this leads to the battery consumption, the Lessor could remedy the case in return of a service fee of EUR 100 to 

which is added a relocation cost of 0.5 EUR/km. The distance is calculated having the Enterprise location as start-up point. The Lessee's 

refusal to pay these amounts entitles the Lessor to collect the relevant amounts; i) ROAD ASSISTANCE: 24 hrs service, please call 

0722.397.855. 

6. SECURITY DEPOSIT When the car is picked-up, the Lessee must submit a valid credit card for rent or Deposit payment. Outside the 

amounts that the Lessee pays to the Lessor as rent, the Lessee is bound to establish a good use deposit for the contractual period. That 

amount will be unblocked for the Lessee, if no failure or damages suffered by the rented Automobile, at drop-off time. 
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The deposit amount varies, depending on the class of the rented car. Failure to pay this Deposit could lead to the Lessor’s refusal to deliver 

the car.  

The DAMAGE EXCESS represents the limitation of liability in case of accident or theft as long as the event does not occur during an 

illegal activity, not permitted by the Lessor or if the terms and conditions of the rental agreement are violated. The Damage Excess’s 

collection/execution by the Lessor may take place in any of the following cases: 1) the renting agreement does not carry the signature of 

the renting agent that took over the car upon return; 2) the car is returned with less fuel than it was delivered; 3) the car is returned with 

damages and the protocol issued by the police authorities does not prove the Lessee's innocence; 4) In the event that the report issued by 

the police does not clearly show the innocence of the Lessee or the Lessee presents only the document of amicable agreement, the Lessor 

will collect from the Lessee 's card the full amount of the damages, and will reimburse them to the Lessee when the amounts will be 

returned by the insurer; 5) the car is returned with failures of the on-board devices or of the systems providing passengers comfort and 

safety; 6) upon return, the car carries inside or outside traces of negligent use: dirty interior or exterior, stained or burnt or cut upholstery, 

etc. 7) upon the Automobile’s return, items of the car's inventory are missing: ashtray, reflectorizing triangle, spare wheel, fire extinguisher, 

wheel key, medical kit, reflectorizing  mirrors, mats, wheel caps, etc. 8) the Lessee fails to pay for the additional renting days; 9) Lessee 

doesn't have, for damages sustained by vehicle, the report of damages from the nearest Police Station If the Lessor replaces the damaged 

car with another functional car, the Lessee is obliged to pay the Lessor a fee of 0.5 euro / km (calculated for the distance of the travel trip 

between the Enterprise location and place where the car is needed), to which there will be added the repairing costs. In case the above 

events would arise, the Lessor shall be entitled to withdraw the amount representing the counter-value of the damages from the Lessee's 

card. The Super Collision Damage Waiver (SCDW) optional insurance that the Lessee can purchase in addition, represents the protection 

of damage excess. SCDW does not cover damages of the tires, windows, windshield, dashboard and upholstery or any other damage caused 

by negligence or vandalism. 

7. ACCIDENTS In case of an accident or any other event (fire, theft, loss, etc.) the Lessee agrees: a) to notify the police authorities 

immediately; b) to contact by telephone or by any other means the lessor; c) to collect all relevant information from third parties and any 

relevant documents or other evidence and send to the Lessor. To complete and sign relevant declarations forms whether or not the Lessee 

has purchased additional insurance (SCDW).INCIDENT ADMINISTRATION FEE (IAF): In case of an accident, the Lessee has the 

obligation to pay to the Lessor a non-refundable fee of 50 EUR to cover the administration expenses. 

 

8. (a) The Automobile always remains the property of Lessor. This is a rental agreement only. The Lessee is not the Company's agent in 

anyway and in any case. The Lessee acknowledges that he acquires no rights other than those stated in this agreement, (b) During the rental 

all additional drivers are jointly and severally liable with the Lessee, (c) Likewise, in case that this agreement is signed by any representative 

of the Lessee, he would be jointly and severally responsible with the Lessee, (d) This agreement supersedes any other prior written or 

verbal agreement between the Lessor and Lessee,(e) the company cannot waive any of its rights deriving from the law and this agreement, 

(f) Any alteration of the terms of this agreement is not valid if not agreed in writing, (g) The Lessee agrees and accepts that all 

abovementioned terms are valid both in case of the initial agreement with the company and in any case of extension of the time of the 

rental and/or replacement of the Automobile by another, (h) In case there is difference between the copies and the original of this agreement 

the original possessed by the Lessor always supersedes. (!) The contracting parties acknowledge and accept that all terms of this agreement 

are substantial and fundamental for the purposes hereof. 

9. JURISDICTION All disputes and differences which may arise between the parties from the present agreement will be 
settled by way of friendly negotiations. If this proves impossible, the Courts of Justice from Romania and, in particular, the Courts of 

Justice from Bucharest are competent to resolve any dispute. 

10. Campaing detais: each offer has a number of 10 pieces available. The offers cannot be cumulated with other offers, promotions or 

loyalty programs. The rates are expressed in euros and do not contain VAT. The offers are valid only for rentals on the Romanian 

territory. The use of the purchased offers can be made until March 2021. 
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Termeni si Conditii 

 

1. Conform prezentului contract TOURING RENT AUTO SRL, în calitatea sa de licențiat exclusiv al ENTERPRISE RENT A CAR, 

pentru România, denumit în continuare Locator, inchiriaza către Chiriasul semnatar, Automobilul  fara conducator auto, așa cum este 

denumit în continuare pe scurt (inclusiv accesorii și echipamente descrise în acest document și, de asemenea, orice alt automobil care 

înlocuiește automobilul inițial) în conformitate cu următorii termeni și condiții, precum și cu cele înscrise pe prima pagină a documentului 

pe care Chiriasul îl acceptă în totalitate. 

2. DURATA Locatarul închiriază Automobilul pentru perioada inclusă în acest document. Durata minimă este de 24 de ore (o zi). 

Nerespectarea de către Chirias a returnării automobilului în perioada convenită, constituie o încălcare a termenilor și condițiilor acestui 

acord. Locatorul își rezervă dreptul de a taxa Chiriasul pentru fiecare zi suplimentară în care Chiriasul reține Automobilul, conform listei 

de prețuri relevante. Chiriasul este obligat să plătească Locatorului pentru orice daune, incidentale sau consecințiale, suportate de Locatar. 

În cazul unor taxe suplimentare, acestea vor fi suportate de Chirias la întoarcerea Automobilului, cand vor fi emise documente relevante. 

In cazul in care Chiriasul returneaza anticipat Automobilul, Locatorul isi rezerva dreptul de a retine intreaga valoare a chiriei. 

3. LIVRARE. RECEPTIA ȘI RESTITUIREA AUTOMOBILULUI Automobilul a fost livrat astăzi Chiriasului în condițiile descrise în 

partea relevantă a paginii principale a contractului. Chiriasul a inspectat cu atenție Automobilul, a efectuat un test, l-a găsit spre satisfacția 

sa completă și l-a primit fără nicio retinere. Semnarea acestui document constituie livrarea Automobilului către Chirias și primirea acestuia 

de către acesta. La expirarea acestui contract, Chiriasul este obligat să returneze și să livreze Automobilul Locatorului, împreună cu talonul 

masinii și alte documente relevante în aceleași condiții in care i-au fost înmânate inițial și la locul și ora indicate în prima pagină a 

contractului. La sfârsitul perioadei de închiriere. Locatorul permite o perioadä suplimentarä de 59 minute gratuite dupa care, Chiriasul va 

fi taxat cu minim o zi de inchiriere. Pentru pierderea talonului a cheii masinii sau a oricărui alt document relevant, Chiriasul este obligat 

să plătească penalități în valoare de 150 EUR. Chiriasul trebuie să aștepte întotdeauna până când unul dintre angajații Locatorului semnează 

protocolul de returnare. În cazul în care Chiriasul nu reușește să aștepte sau refuză, indiferent de motiv, ca vreunul dintre  angajații 

Locatorului să preia mașina și să semneze protocolul de returnare, Locatorul are dreptul să păstreze integral Excesul de dauna de la Chirias 

și să solicite acoperirea completă a tuturor daunelor rezultate. 

4. PROPRIETATE Conform acestui contract, Locatorul este scutit de răspundere pentru orice pierdere sau deteriorare a bunurilor 

chiriasului plasate/uitate în interiorul Automobilului. 

5. TERMENI DE UTILIZARE. 5.1. Automobilul nu poate fi utilizat: a) de alte persoane decât cele care semnează acest contract in calitate 

de Chirias. Aceste persoane trebuie să dețină un permis de conducere valabil și recunoscut de autoritățile române pentru autovehicule 

private cu cel puțin un an înainte de închiriere și să aibă varsta mai mare de 21 de ani. În afară de șoferul principal, sunt autorizați alți 2 

șoferi suplimentari; b) în scopuri ilegale sau care încalcă legea; c) cu încălcarea codului rutier roman/international; d) pentru transferul de 

pasageri sau mărfuri contra cost; e) pentru deplasarea sau tractarea unui alt vehicul sau remorca; f) să participe la curse de mașini sau să 

conducă în afara drumurilor asfaltate; g) să subanchirieze terților; h) în afara României, fără acordul prealabil al Locatorului, care prin 

prezenta își rezervă dreptul de a modifica valoarea chiriei, în funcție de destinație si kilometrajul care urmează să fie rulat si de a percepe 

o taxa de trecerea frontierei.In functie de tarile tranzitate, pot aparea limitari de acoperire a asigurarilor. Dacă Chiriasul nu ia în considerare 

această prevedere, acesta poartă intreaga responsabilitatea; i) în cazul în care conducătorul auto este sub influența alcoolului, a substanțelor 

halucinogene, a drogurilor sau a oricărei alte substanțe care influențează capacitatea șoferului de a conduce; k) încălcând orice termeni și 

condiții din prezentul contract. 

5.2 Chiriasul și șoferii autorizați sunt obligați: a) să ia măsurile de precauție necesare pentru protecția și prevenirea furtului automobilului; 

b) sa foloseasca tipul potrivit de combustibil. Costul potențial de reparație pentru utilizarea unui combustibil necorespunzător va fi suportat 

complet de către Chirias; c) să informeze imediat Locatorul despre orice defect sau problemă identificată la automobil; d) să plătească 

amenzile emise de autorități pentru infracțiuni sau încălcări comise în perioada de închiriere a Automobilului - obiectul prezentului 

contract. Locatorul are dreptul de a încasa din cardul Chiriasului sumele necesare pentru plata amenzilor, atunci când autoritățile îl notifică 

cu privire la valoarea acestor amenzi, chiar dacă notificarea are loc ulterior perioadei de închiriere e) COMBUSTIBIL: Chiriasul poate 

plăti in avans costul unui rezervor plin de combustibil (PPF) avand posibilitatea sa returneze masina cu rezervolul gol. Chiriasul nu poate 

solicita o restituire pentru cantitatea de combustibil rămasa in rezervor. Pentru cazul in care nu s-a platit PPF si autoturismul este returnat 

cu mai putin carburant decat plin, Locatorul are dreptul de a încasa integral de pe cardul Chiriasului contravaloarea alimentarii cu 

combustibil, plus o taxă de serviciu de 30 EUR; f) să plătească taxele de parcare, taxele de trecere a podului, amenzile de circulație etc. 

Este obligaţia exclusivă a Chiriasului să plătească amenda şi/sau sumele în cuantumul şi în termenul prevazute de organul de impunere, în 

caz contrar, Locatorul va plăti contravaloarea amenzilor, şi/sau sumelor prevăzute în procesul verbal de constatare a contravenţiei, 

contravaloarea sumelor achitate de Locator urmand a fi refacturate de Locator Chiriasului la care se va adauga o taxa de serviciu in valoare 

de 10 EUR. Chiriasul va suporta, de asemenea si cheltuielile rezultate în legătură cu contestarea amenzilor şi/sau masurilor dispuse 

impotriva sa, urmând sa despăgubească pe Locator pentru toate prejudiciile suferite ca urmare a unor astfel de contestaţii. g) Pe intreaga 

perioada a inchirierii Locatarul se obliga sa utilizeze cu atentie autovehiculul, sa il mentina in stare buna de functionare, sa verifice starea 

mecanica a acestuia, nivelul de ulei si apa, pneurile etc. să le suplimenteze  nivelul oricand este necesar și de asemenea, să rezolve pe 

cheltuiala proprie o puncție a pneurilor, indiferent de cauză si in general sa adopte un comportament prudent; h) în cazul în care Chiriasul 

uită orice consumator de energie auto in functiune după oprirea motorului și acest lucru duce la consumul de baterie, Locatorul ar putea 

remedia cazul în schimbul plății unei taxe de serviciu de 100 EUR, la care se adaugă un cost de relocare de 0,5 EUR / km. Distanța se 
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calculează având locatia Enterprise ca punct de pornire. Refuzul chiriasului de a plăti aceste sume dă dreptul Locatorului de a încasa sumele 

relevante. i) ASISTENTA RUTIERA: serviciu oferit 24 de ore. Numar telefon de contact 0722.397.855. 

6. DEPOZIT DE SECURITATE Când autoturismul este livrat, Chiriasul trebuie să prezinte un card de credit valabil pentru plata chiriei 

sau/si a Depozitului. În afara sumelor pe care Chiriasul le plătește Locatorului cu titlu de chirie, Chiriasului i se va bloca in cardul de credit  

garantia de utilizare pentru perioada contractuală, suma ce va fi deblocata în cazul în care nu există o defecțiune sau daune suferite de 

mașina închiriată, la retur. Suma depozitului variază în funcție de clasa mașinii închiriate. Imposibilitatea blocarii acestui depozit poate 

duce la refuzul Locatorului de a livra mașina. 

EXCESUL DE DAUNA reprezinta limitarea responsabilitatii in caz de accident sau furt atat timp cat evenimentul nu survine in urma unei 

activitati ilegale, nepermise de Locator sau daca termenii si conditiile prezentului contract au fost incalcate. Colectarea / executarea 

excesului de dauna de către Locator poate avea loc în oricare dintre următoarele cazuri: 1) contractul de închiriere nu poartă semnătura 

agentului de închiriere care a preluat autoturismul la întoarcere; 2) mașina este returnată cu mai puțin combustibil decât a fost livrată; 3) 

autoturismul este returnat cu daune, iar din protocolul emis de autoritățile poliției reiese vinovatia sau culpa comuna a Chiriasului; 4) In 

cazul in care din procesul verbal de constatare emis de poliție nu reiese clar nevinovatia Chiriasului sau Chiriasul prezinta doar documentul 

de intelegere amiabila, Locatorul va incasa din cardul Chiriasului intreaga contravaloare a daunelor, urmand sa le ramburseze Chiriasului 

in momentul in care sumele vor fi restituite de asigurator. 5) mașina este returnată cu defecțiuni ale dispozitivelor de bord sau ale sistemelor 

care oferă pasagerilor confort și siguranță; 6) la întoarcere, mașina prezinta în interior sau în exterior urme de utilizare neglijentă: interior 

sau exterior murdar, tapițerie arsa tăiată sau patata, lipsa roată, stingător de incendiu, cheie pentru roți, trusă medicală, oglinzi 

reflectorizante, covorașe, capace de roată etc. 7) Chiriasul nu plătește pentru zilele suplimentare de închiriere; 8) Chiriasul nu are, pentru 

daunele suferite de vehicul, raportul daunelor de la cea mai apropiată secție de poliție sau de la o companie de asigurări (pentru asigurarea 

completă). Dacă Locatorul înlocuiește mașina avariată cu o altă mașină funcțională, Chiriasul este obligat să plătească Locatorului o taxă 

de 0,5 euro / km (calculată pentru distanța de călătorie între locatia Enterprise și locul unde este nevoie de mașină), la care se vor adăuga 

costurile de reparație. În cazul în care ar apărea evenimentele de mai sus, Locatorul va avea dreptul să retragă din cardul Chiriasului suma 

reprezentând contravaloarea daunelor. Asigurarea suplimentara SCDW reprezinta protectia excesului de dauna. SCDW nu acopera daune 

ale anvelopelor, ale elementelor vitrate, ale elementelor de bord si a tapiteriei sau orice alte daune produse din neglijenta sau vandalism. 

7. ACCIDENTE În caz de accident sau orice alt eveniment (incendiu, furt, pierdere etc.) Chiriasul este de acord: a) să anunțe imediat 

autoritățile de poliție; B) să contacteze telefonic sau prin orice alt mijloc Locatorul; c) să colecteze toate informațiile relevante de la terți 

și orice documente relevante sau alte dovezi și să le trimită locatorului. Sa completeze si sa semneze formularele de declarații relevante 

indiferent daca a achizitionat asigurare suplimentara (SCDW) sau nu. TAXA ADMINISTRARE INCIDENT: În cazul unui accident, 

Chiriasul are de plătit catre Locator o taxă nerambursabilă de 50 € pentru a acoperi cheltuielile de administrare dosar de dauna. 

8. DIVERSE a) Autovehiculul inchiriat ramane intotdeauna proprietatea Locatorului. Acesta constituie exclusiv un contract de inchiriere. 

Chiriasul nu este in nicio situatie agentul Locatorului. b) Pe perioada inchirierii, conducatorii auto suplimentari sunt solidar raspunzatori 

cu Chiriasul. c) De asemenea, in cazul in care prezentul contract este semnat de catre un reprezentatant al Chiriasului, acesta va fi solidar 

raspunzator cu Chiriasul. d)Prezentul contract anuleaza orice alt acord prealabil scris sau oral, incheiat intre societate si Chirias. Locatorul 

nu poate renunta la niciunul din drepturile stipulate prin lege si prezentul contract f) Orice modificare a conditiilor prezentului contract 

este valabila doar daca a fost aprobat in scris de parti. g) Chiriasul este de acord ca termenii de mai sus sunt valabili in cazul contractului 

semnat cu Locatorul si in cazul prelungirii perioadei de inchiriere si/sau inlocuirii autovehiculului.  i) In cazul discrepantelor intre contractul 

original si copiile acestuia, exemplarul original detinut de societate va fi prioritar. j) Partile contractante confirma si accepta ca termenii 

prezentului contract sunt fundamentali pentru scopul acestuia. 

9. JURISDICȚIE Toate litigiile și diferențele care pot apărea între părțile prezentului contract vor fi soluționate prin negocieri 
amicale. Dacă acest lucru se va dovedi imposibil, Curtea Romana de Justitie și, în special, Curtea de Justiție din București 
este competenta pentru soluționarea oricărei dispute. 

10. Detalii de campanie: fiecare ofertă are un număr de 10 bucăți disponibile. Ofertele nu pot fi cumulate cu alte oferte, promoții sau 
programe de fidelizare. Tarifele sunt exprimate în euro și nu conțin TVA. Ofertele sunt valabile doar petnru inchrieri pe teritoriul 
Romaniei. Utilizarea ofertelor achizitionate poate fi facuta pana in martie 2021. 
 

 

     

 


