TERMS AND CONDITIONS/TERMENI SI CONDITII
Any disputes between „AVENTIS TRAVEL&HOLIDAY SRL - MAGRENTA” and ‘You’ concerning this lease agreement shall be settled under the laws
of Romania.
Orice litigiu între „„AVENTIS TRAVEL&HOLIDAY SRL - MAGRENTA”” şi ”Dvs.” referitor la prezentul contract de închiriere va fi soluţionat conform
legilor din România.
1. THE CONTRACTING PARTIES OF THIS AGREEMENT ARE: 1.1 „AVENTIS TRAVEL&HOLIDAY SRL - MAGRENTA” is the Lessor of
vehicles provided for rent and hereinafter it is referred to as the „Lessor”. 1.2 The legal or natural person who has concluded/entered this lease agreement and
whom the lessor agreed to lease the vehicle is hereinafter referred to as the „Lessee”. 1.3 "Additional Driver" is any driver(s) in addition to the lessee who has
been authorized by the lessor to drive the rented vehicle. 1.4 The lessee and the additional driver (s) hereby agree to comply with the terms and conditions of
this lease agreement. 1.5 „AVENTIS TRAVEL&HOLIDAY SRL - MAGRENTA” reserves the freedom to choose lessees without giving explanations but
only in compliance with applicable legal provisions relative to this conduct.
1. PĂRŢILE CONTRACTANTE ALE PREZENTULUI CONTRACT SUNT: 1.1 „AVENTIS TRAVEL&HOLIDAY SRL - MAGRENTA” este
Locatorul autovehiculelor oferite spre închiriere şi se va numi în continuare locator. 1.2 Persoana fizică sau juridică care a încheiat/semnat prezentul contract de
închiriere şi căreia locatorul a fost de acord să-i închirieze vehiculul este denumit în continuare ”locatar”. 1.3 ”Şoferul suplimentar” este oricare şofer (i) adiţional
locatarului care a fost autorizat de către locator să conducă vehiculul închiriat. 1.4 Locatarul şi şoferul (ii) adiţional (i) prin prezentul sunt de acord să se supună
termenilor şi obligaţiilor prezentului contract de închiriere. 1.5. „AVENTIS TRAVEL&HOLIDAY SRL - MAGRENTA” isi rezerva libertatea de a selecta
locatarii, fara a acorda explicatii, dar numai cu respectarea dispozitiilor legale aplicabile relativ la aceasta conduita.
2. RENTED VEHICLE AND IST USE: 2.1 Taking into account that the vehicle is rented in optimum operating condition, its condition being ascertained
by the minutes drawn up on delivery, it must be returned in the same condition (being accepted a degree of usual wear due to use under normal
circumstances, but not wear and defects in excess caused by abusive or improper use - illegal racing cars, taxi activity for ex. but not limited) in the location
and on the date agreed specified in the standard contract, unless the lessee requests an extension of the lease period and „AVENTIS TRAVEL&HOLIDAY
SRL - MAGRENTA” gives its written consent for this purpose (by sms, mail, fax, chat) in a form which explicitly proves the consent and identity
of the parties. In this regard, the natural persons signing this contract expressly consent to the processing of their identification data for
this purpose and for the purpose of making any communications between the parties under this contract, by signing this contract . 2.2 The
rented ”vehicle” will be the one detailed in the agreement. 2.3 It is forbidden to use the vehicle for the following purposes or ways, thus leading to a loss of
the DAMAGE EXCESS: 2.3.1 Leaving the Romanian territory without written consent of the company „AVENTIS TRAVEL&HOLIDAY SRL MAGRENTA”, otherwise the deposit will be retained, respectively lost (damage excess) entered on the reverse side of the agreement and approved by the
lessee. This written agreement is the proxy issued by „AVENTIS TRAVEL&HOLIDAY SRL - MAGRENTA” where is specified the country and the valid
period in which the vehicle can leave Romania. (It is deemed to be accepted as written consent including digital form - mail, fax, sms, chat - with the
obligation to keep the digital archive) - . 2.3.2 to carry goods in violation of customs regulations or in any other manner which violates the law; 2.3.3 to carry
passengers or goods in exchange for a sum of money (imposed or following an agreement) or to give driving lessons; 2.3.4 to push or tow any vehicle or
trailer; 2.3.5 in auto events or competitions of any kind, authorized or not, organized or ad hoc; 2.3.6 by a driver who is under the influence of alcohol,
narcotics or any substances whose consumption provokes or causes temporary inability to drive - drugs, etc .; 2.3.7 by another person than the lessee or
additional driver or by any person who is not appointed and / or hired by the lessee and approved by „AVENTIS TRAVEL&HOLIDAY SRL MAGRENTA”, who is not perfectly qualified or does not have a valid driving license which isn’t suspended and / or cancelled and which is recognized by
the Romanian legislation for the category of vehicle rented .; 2.3.8 to carry more passengers than the number specified in the technical documentation or to
carry a weight exceeding the maximum permissible limit for the vehicle; 2.3.9 for any illegal purposes and / or contrary to any road traffic legislation, being
expressly prohibited the breach of regulations and legal provisions regulating parking, stopping and stationing; 2.3.10 driving the vehicle on roads not
intended for traffic, for example forest roads – in this case, the damages will be borne entirely by the lessee; 2.3.11 for illicit (illegal) purposes such as
smuggling, theft, robbery, illegal transport of goods; 2.3.12. In general in any purpose that exceeds normal rational and legal use at whih the Lessor may
normally expect at the time of rental.
2. VEHICULUL ÎNCHIRIAT ŞI FOLOSIREA ACESTUIA: 2.1 Avand in vedere ca autovehiculul este dat spre inchiriere in stare de funcționare optimă
starea acestuia fiind constatată prin procesul verbal întocmit la predare, acesta trebuie returnat în aceeaşi stare (fiind acceptat un grad de uzură obişnuit, datorat
utilizării în condiţii normale, însă nu şi uzura si defectiunile in exces cauzate de o utilizare abuzivă ori neconformă abuzului – curse ilegale de masini, taximetrie
de ex., dar nu limitativ) in locatia si la data convenite specificate în contractul tip, in afara cazului in care locatarul solicita o extensie a perioadei de închiriere, iar
„AVENTIS TRAVEL&HOLIDAY SRL - MAGRENTA” isi da acordul scris in acest scop.(prin sms, mail, fax, chat) într-o formă care să dovedească în mod
explicit consimțământul și identitatea părților. În acest sens persoanele fizice semnatare ale acestui contract își manifestă expres consimțământul pentru
prelucrarea datelor lor de identificare în acest scop, precum și în scopul efectuării de orice fel de comunicări între părți, în temeiul prezentului contract, prin
semnarea prezentului contract. 2.2 ”Vehiculul” închiriat va fi cel detaliat în contract. 2.3 Este interzisa folosirea autovehiculului in urmatoarele scopuri sau moduri,
acestea ducand la pierderea EXCESULUI DE DAUNA: 2.3.1 Parasirea teritoriului Romaniei fara acordul scris al societatii „AVENTIS TRAVEL&HOLIDAY
SRL - MAGRENTA”, in caz contrar se retine respectiv se pierde depozitul (excesul de dauna) inscris pe versoul contractului si aprobat de catre locatar. Acest
acord scris il reprezinta imputernicirea emisa de catre „AVENTIS TRAVEL&HOLIDAY SRL - MAGRENTA” unde se specifica tara si perioada valabila in
care autoturismul poate parasi teritoriul Romaniei. 2.3.2 pentru a transporta bunuri incalcand regulamentul vamal sau in orice alt mod prin care se incalca legea;
2.3.3 pentru a transporta pasageri sau bunuri in schimbul unei sume de bani (impusa sau in urma unei intelegeri) sau pentru a oferi lectii de conducere; 2.3.4
pentru a impinge sau a remorca orice autovehicul sau remorca; 2.3.5 in evenimente sau competitii auto, de orice fel, autorizate sau nu, organizate sau ad-hoc;
2.3.6 de un sofer care se afla sub influenta alcoolului, a narcoticelor sau a oricăror substanţe al căror consum provoacă sau cauzează incapacitatea temporară sau
limitarea temporară a capacității de a conduce vehicule - medicamente, etc.; 2.3.7 de catre alta persoana decât locatarul sau şoferul suplimentar, sau de vreo
persoană care nu este numita si/sau angajata de catre locatar si aprobata de „AVENTIS TRAVEL&HOLIDAY SRL - MAGRENTA”, care nu este perfect
calificata, respectiv nu are carnet de conducere valabil, care să nu fie suspendat şi/sau anulat şi care să fie recunoscut de legislaţia română, pentru categoria de
vehicul închiriat.; 2.3.8 pentru a transporta mai multi pasageri decat numărul specificat în documentaţia tehnică aferentă sau pentru a transporta o greutate ce
excede limita maximă admisă prevăzută pentru autovehicul; 2.3.9 pentru orice fel de scopuri ilegale şi/sau care contravin oricărei legislaţii a traficului rutier, fiind
interzisă expres încălcarea normelor şi prevederilor legale ce reglementează parcarea, oprirea şi staţionarea; 2.3.10 Circulatia autovehiculului pe drumuri ce nu
sunt destinate traficului rutier, de ex. drumuri forestiere - in cazul acesta eventualele daune vor fi suportate integral de locatar; 2.3.11 În scopuri ilicite (ilegale)
cum ar fi: contrabandă, hoţie, tâlhării, transport ilegal de bunuri; 2.3.12. In general in orice scop care excede unei utilizari normale, rationale, legale la care se poate
astepta in mod normal Locatorul la momentul inchirierii.
3. RENT; PAYMENT AND RENT PERIOD: 3.1 The fees for renting the vehicle, fees related to any additional driver (s) and / or fees related to any
additional options are those communicated at time of booking or when they are communicated by the lessor and are found in prices and fees section overleaf
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of this document. The Lessee shall pay to the Lessor the following amounts of money: 3.1.1 The fee for renting the vehicle either at time of booking or
before delivery of the vehicle or when any additional rental period is authorized by the lessor - for fees related to such authorized additional periods.; 3.1.2
The fee for any additional driver, either at time of booking or as soon as any additional driver is authorized by the lessor.; 3.1.3 The fee for any additional
options such as child seats, at time of booking or when it is delivered / approved by the lessor. 3.2 The lessee expressly authorizes the lessor that the same
credit / debit card provided for payment of the rental vehicle, be used for any and all costs and / or subsequent fees incurred by the lessee during the lease
period ; 3.3 The lease period for the vehicle is subject to the following aspects: 3.3.1 The lease period is the number of days the vehicle is rented by the lessor
to the lessee, the beginning of the lease period is "the time and date of delivery" and the end of the lease period is "the time and date of return" as stipulated
hereunder.; 3.3.2 With the consent of the lessor, the lease period may be extended by the lessee by paying the additional lease fee applied when requesting the
extension of the lease. There will not be concluded any new lease agreement for the extended lease period which is subject to the same terms and conditions
as those of this lease agreement, "the extended time and date of return" being modified overleaf .; 3.3.3 The maximum period for which the vehicle can be
rented under this agreement by the lessee is agreed by the parties in relation to actual possibilities of Lessor. It is up to the Lessor if agrees to the extension of
the lease period; If the period is extended, then the Lessee is obliged to pay the additional fee within 1 day since the receipt of the invoice by any means
(email, fax etc.). If he / she fails to pay the invoice within this term then he/she owes a penalty equal to 0,5% per day from the amount owed. The value of
penalties may exceed the debit at which it is applied. 3.4 The Lessee or any other person appointed and / or hired by the lessee and approved by „AVENTIS
TRAVEL&HOLIDAY SRL - MAGRENTA” between 18 and 21 years, will pay a double guarantee .; 3.5 The vehicle is delivered to the Lessee with a
quantity of fuel of 1/3 from tank’s capacity of the rented vehicle. The vehicle return will be in the same conditions. SMOKING INSIDE THE VEHICLE
IS PROHIBITED. - BREACHING THIS OBLIGATION WILL LEAD TO THE PAYMENT OF A DAMAGE OF EUR 200.
3. CHIRIA; PLATA ŞI PERIOADA DE ÎNCHIRERE: 3.1 Taxele de închiriere pentru vehicul, taxele aferente oricarui şofer(i) adiţional(i) şi/sau taxele
aferente oricarei optiuni suplimentare, sunt cele comunicate în momentul rezervării, sau atunci când sunt comunicate de către locator şi se regasesc în secţiunea de
tarife şi taxe pe verso la prezentul document. Locatarul trebuie să achite locatorului urmatoarele sume de bani: 3.1.1 Taxa de închiriere pentru vehicul, fie în
momentul rezervării, fie înainte de livrarea vehiculului, fie în momentul în care oricare perioadă de închiriere suplimentară este autorizată de către Locator pentru taxele aferente perioadelor suplimentare astfel autorizate.; 3.1.2 Taxa pentru oricare conducător auto suplimentar, fie în momentul rezervării, sau de îndată
ce oricare şofer suplimentar este autorizat de către Locator.; 3.1.3 Taxa pentru oricare optiuni suplimentare solicitate cum sunt scaunele pentru copii, fie la
momentul rezervării sau atunci când este livrat/aprobat de Locator. 3.2 Locatarul autorizeaza expres locatorul ca acelaşi card de credit / debit prevăzut pentru plata
locatiunii vehiculului, pentru a fi utilizat pentru oricare şi toate costurile şi / sau taxele ulterioare suportate de locatar în timpul perioadei de închiriere; 3.3 Perioada
de închiriere pentru vehicul este condiţionată de următoarele aspecte: 3.3.1 Perioada de închiriere este reprezentată de numărul de zile în care vehiculul este
închiriat locatarului de către locator, începutul perioadei de închiriere este "ora şi data predării" şi sfârşitul perioadei de închiriere este "ora şi data de înapoiere
"după cum se stipuleaza in cele ce urmeaza; 3.3.2 Cu acordul locatorului, perioada de închiriere poate fi prelungită de către locatar prin efectuarea unei plăţi
pentru o taxă suplimentară de închiriere la tarifele practicate la momentul solicitării extinderii perioadei de închiriere. Nu se va incheia niciun contract nou de
închiriere pentru perioada extinsă de închiriere, aceasta fiind supusă aceloraşi termeni pentru care poate fi inchiriat autovehiculul în conformitate cu prezentul
contract de către locatar, este cea convenita de catre parti, in raport de posibilitatile efective ale Locatorului. Este la latitudinea Locatorului daca va fi de acord cu
extinderea perioadei de inchiriere. În cazul în care se extinde perioada atunci Locatarul are obligația să achite tariful suplimentar în termen de
maxim 1 zi de la primirea facturii pe orice cale (email, fax etc). În cazul în care nu achită contravaloarea facturii în acest termen atunci
datorează cu titlu de penalități o valoarea egală cu 0,5% pe zi din suma datorată. Valoarea penalităților va putea depăși debitul la care se
aplică; 3.4 Locatarul sau orice alta persoana numita si/sau angajata de catre locatar si aprobata de „AVENTIS TRAVEL&HOLIDAY SRL - MAGRENTA”,
avand intre 18 si 21 ani, va plati o garantie dubla; 3.5 Vehiculul se preda catre Locatar cu o cantitate de combustibil de 1/3 din capacitatea rezervorului vehiculului
închiriat. Restituirea autoturismului se va face în aceleaşi condiţii. FUMATUL IN INTERIORUL AUTOTURISMULUI ESTE INTERZIS – PENTRU
INCALCAREA ACESTEI OBLIGATII LOCATARUL VA ACHITA O DESPAGUBIRE DE 200 EUR.
4. DEPOSIT (DAMAGE EXCESS) 4.1. You are required to make a deposit (damage excess) which must be paid by the lessee to the lessor at the
commencement of the lease period. If the lessee does not agree to pay the sum for deposit (excess of loss) through BRONZE PACKAGE – only with
CREDIT CARD - MASTERCARD or VISA – excluded AMEX, DINNERS CLUB - (for any kind of damage produce to the vehicle the deposit will be
fully retained) for the rented car then has the option to purchase one of the 3 packages offered by the lessor: 1. SILVER PACKAGE FOR LIABILITY
REDUCTION IN CASE OF DAMAGE BY COLLISION – CASH, DEBIT CARD or CREDIT CARD – excluded AMEX, DINNERS CLUB (RRC – reduces lessee damage liability of the vehicle to the amount registered on the reverse of the agreement)). 2. GOLD PACKAGE WITH
MINIMUM LIABILITY REDUCTION IN CASE OF DAMAGE BY COLLISION - CASH, DEBIT CARD or CREDIT CARD – excluded
AMEX, DINNERS CLUB - (reduces lessee damage liability of the vehicle to the amount registered on the reverse of the agreement) or 3. PLATINIUM PACKAGE OF LIABILITY REDUCTION IN CASE OF ACCIDENT (FPI / SCDW – reduces the damage liability of the vehicle in case of damage
to 0, does not cover negligence or vandalism, tires, upholstery, fuel, car keys or car documents and art. 2.3.1 or 5.1.1). PLATINIUM PACKAGE
conditions (FPI/SCDW) are applicable only if the lessee provide the Police report, regarding the accident. Otherwise Lessee is fully responsible for all the
damages even if the Lessee purchased the Platinium Package(FPI/SCDW). In case of damages the Lessor doesn’t accept the “Constatare Amiabila intre
Parti” form.
N.B. Non declaring of any type of road event (accident-theft) during the contractual period to the COMPETENT AUTHORITY
(POLICE) leads to the loss / retention of the entire DEPOSIT - EXCESS signed and approved by the client, regardless of the
chosen liability package (BRONZE, SILVER, GOLD or PLATINUM).
4.2 The lessee hereby authorizes the lessor to use the same debit / credit card provided for payment of the deposit (excess of damage) or he/she can pay it in
cash.; 4.3 If the lessee returns the vehicle undamaged and / or he/she has not incurred any costs and / or he/she has not incurred any taxes and / or has fully
complied with the terms and conditions of this lease agreement, the lessor will return the deposit (excess of damage) held by crediting the same credit / debit
card used when he/she paid the deposit (excess of damage) or cash. 4.4 The lessee agrees for up to 30 working days for return all or part of the deposit
(excess of damage) to which his account will be credited given that the deposit has been debited debited from the credit / debit card.
4. DEPOZITUL (EXCESUL DE DAUNA): 4.1 Se solicită constituirea unui depozit (exces de dauna) care trebuie plătit de către locatar locatorului la
începerea perioadei de închiriere. Dacă, locatarul nu este de acord sa plateasca suma aferenta depozitului (excesului de dauna) prin PACHETUL BRONZE
doar cu CREDIT CARD – exclus AMEX, DINNERS CLUB (orice dauna adusa autoturismului duce la retinerea intregului depozit) pentru autoturismul
inchiriat atunci are posibilitatea să achizitioneze unul din celelalte 3 pachete oferite de locator: 1. PACHETUL SILVER DE REDUCERE
SUPLIMENTARA A RESPONSABILITATII ÎN CAZUL AVARIERII - – CASH, DEBIT CARD, CREDIT CARD – exclus AMEX, DINNERS
CLUB (RRC – reduce responsabilitatea locatarului in cazul avariilor produse autoturismului la suma inscrisa pe versoul contractului);
2. PACHETUL GOLD DE REDUCERE MINIMA A RESPONSABILITATII ÎN CAZUL AVARIERII - – CASH, DEBIT CARD, CREDIT
CARD – exclus AMEX, DINNERS CLUB (reduce responsabilitatea locatarului in cazul avariilor produse autoturismului la suma inscrisa pe versoul
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contractului) sau
3. PACHETUL PLATINUM DE REDUCERE A RESPONSABILITATII IN CAZ DE ACCIDENT –
CASH, DEBIT CARD, CREDIT CARD – exclus AMEX, DINNERS CLUB (FPI/SCDW – reduce responsabilitatea avariilor autoturismului in caz de
dauna la 0, nu acopera avarii produse din neglijenta sau vandalism, cauciucuri, tapiterie, combustibil, chei, documente, art. 2.3.1 si 5.1.1). Conditiile
PACHETULUI PLATINUM (FPI/SCDW) sunt valabile doar daca Locatarul prezinta raportul autoritatilor, respectiv Politiei, cu privire la accident. In caz
contrar Locatarul va fi responsabil pentru toate daunele in pofida PACHETULUI PLATINUM(FPI/SCDW). In caz de daune Locatorul nu accepta formularul
de „Constatare Amiabila intre parti”.
N.B. Nedeclararea oricarui tip de eveniment rutier (accident – furt) pe perioada contractuala la ORGANELE ABILITATE (POLITIE) duce la
pierderea/retinerea intregului DEPOZIT – EXCESS inscris in contract si aprobat de client, indiferent de pachetul de responsabilitate ales (BRONZE,
SILVER, GOLD sau PLATINUM).
4.2 Locatarul îl autorizează prin prezenta pe locator să folosească acelaşi card de debit/credit prevăzut pentru plata vehiculului si pentru plata depozitului
(excesului de dauna) sau acesta o poate achita numerar.; 4.3 În cazul în care locatarul returnează vehiculul nedeteriorat şi/sau nu a suportat niciun cost şi / sau nu a
suportat nicio taxă şi / sau a respectat în întregime termenii şi condiţiile prezentului contract de închiriere, atunci locatorul va returna depozitul (excesul de dauna)
deţinut prin creditarea aceluiaşi card de credit/debit folosit atunci când s-a plătit depozitul (excesul de dauna) sau numerar. 4.4 Locatarul este de acord cu o
perioada de pana la 30 zile lucrătoare pentru returnarea integrală sau parţială a depozitului (excesului de dauna) pana la care va fi creditat contul acestuia in
conditiile in care acesta (depozitul) a fost debitat de pe un card de credit/debit.
5. RETURN OF THE VEHICLE, ADDITIONAL FEES AND DAMAGE TAXES, NEGLIGENCE, ACCIDENT PROCEDURES: 5.1 At the
end of the lease period or of any extended lease previously agreed period, the lessee must return the vehicle to the lessor at the place contractually agreed.
5.1.1 If the lessee does not return the vehicle on the agreed date and time and delays the hand over more than 2 hours over due time, then the lessee will
become liable for an administration fee of 100.00 EUR (Admin. Tax – impossibility to rent the vehicle specified in previous page to another lessee,
according to a book made) plus therental fee for the vehicle for each day or part thereof for which the vehicle is not returned in due time and date.; 5.1.2 The
lessee may also become liable for any recovery and tracking expenses incurred by the lessor .; 5.1.3 The lessee must return the vehicle to the lessor in a clean
and tidy condition as it was delivered.; 5.1.4 If the vehicle is returned by the lessee to the lessor in an inadequate condition, then the lessee will pay a
minimum cleaning charge of 10.00 EUR (vehicle’s normal wash) up to a maximum cleaning charge of 300.00 EUR (stained upholstery: vomiting, paint,
mud, coffee, juice, etc.)., as applicable. 5.2 The lessee must return the vehicle to the lessor at the same level of fuel contained at the beginning of the rental
period. 5.2.1 If the vehicle is returned with less fuel then the lessee will pay the cost of extra fuel –the price from the fuel pump/litre at the return time and also
he/she will pay a fee of re-fueling of 30.00 EUR, given that refueling involves travel costs, time, driver etc .; 5.2.2 The lessee understands that the assessment
of the fuel amount when returned is based on the visual indicator reading of fuel on board and it is estimated. The Lessee expressly declares that he agrees the
lessor’s way of doing this assessment.; 5.3 The lessee must return to the lessor all additional goods leased in the physical condition in which were taken by
the lessee.; 5.3.1 If the additional property leased by the lessee from the lessor is not returned or is returned damaged then the lessee will bear the full cost of
replacement of these objects .; 5.4 The Lessee hereby authorizes the lessor to deduct all fees and taxes incurred by the lessee regarding points from 5.1.1 to
5.3.1 above mentioned from the deposit (damage excess) and if the deposit (excess damage) is insufficient to cover them, the lessee authorizes the lessor to
request payment of these costs from the balance of the same credit / debit card used to pay for the rented vehicle.; 5.5 The lessee must return the vehicle to the
lessor along with all tires, tools, accessories, equipment and / or vehicle contents unbroken and without any damage; 5.5.1 In case of loss or damage of the
vehicle’s accessories, its tires, or accessories and tools, its equipment and / or contents, then the deposit (damage excess) will be retained in full by the lessor
until the liability is established and the amount of damages assessed .; 5.6 If the loss and / or damage was caused by the lessee and did not involve any other
third party, the lessor will send an invoice to the lessee detailing the full cost of repairs and losses and the lessee is informed from that bill about the loss
caused to the lessor, and the lessor may deduct the invoice amount from the deposit (damage excess). EX: Unjustified movement – request of the lessee to
the lessor to go in a certain location to change a tire, light bulb, , refuelling, car key blocked inside vehicle etc. Administration fee for this kind of movements
exclusively from lessee fault will involve a payment of 100 EUR plus additional costs. If the deposit (damage excess) is insufficient, the lessee hereby
authorizes the lessor to request payment from the balance of the same credit / debit card used to pay for the vehicle rental.; 5.7 If the loss and / or damage
involved a third party, the lessee is responsible for the cost of the damage caused by the accident and results in withholding the entire deposit (damage
excess).; 5.8 The lessee is not entitled to the return of any part of the fee for rent paid for unused leased period if the vehicle is returned by the lessor earlier
than the return time and date specified.; 5.9 The lessee agrees to protect the interests of the company „AVENTIS TRAVEL&HOLIDAY SRL MAGRENTA” and the company to which the vehicle is insured in case of accident, loss or damage as it follows: 5.9.1 Notifying „AVENTIS
TRAVEL&HOLIDAY SRL - MAGRENTA” in writing (mail, sms or fax) as soon as possible and no more than 12 hours since the occurrence of any event
over the vehicle, otherwise there shall be retained the deposit (damage excess; If guilty of occurrence of an accident is the lessee written on the reverse of the
contract, the damaged vehicle shall be changed by the lessor „AVENTIS TRAVEL&HOLIDAY SRL - MAGRENTA” at the expense of the lessee
(movement) within maximum 24 hours and only after paying a new guarantee; If guilty of occurrence of an accident is not the lessee written on the reverse
of the contract, the damaged vehicle shall be changed by the lessor „AVENTIS TRAVEL&HOLIDAY SRL - MAGRENTA” at the expense of the lessor
(movement) within maximum 24 hours and only after having obtained the documentation by the lessee: FACT-FINDING REPORT AND THE
DOCUMENT OF REPARATIONS from the Insurance Company of the one who caused the damage, if the above mentioned documents cannot be
obtained the lessor can change the vehicle within 24 hours at the lessee’s expense and after paying a new guarantee; In case of any major technical faults
which make the vehicle inoperable (engine, transmission, joints) it will be changed by the Lessor within 24 hours. If the accident involving the lessee led to
the preparation of a criminal case, the guarantee will not be returned, but the lessee shall bear the obligation to pay a new guarantee.; 5.9.2 obtaining the
names and addresses of the parties and witnesses involved in compliance with the applicable law, including the consent to the use of their
personal data, if such consent is necessary; 5.9.3 not allowing a party involved or guilty to escape the consequences and at the same time not
compensating people involved; 5.9.4 not abandoning the vehicle without taking adequate measures to preserve and protect it. Given that the vehicle is not
returned to a „AVENTIS TRAVEL&HOLIDAY SRL - MAGRENTA” authorized agent, it will be considered abandoned and it draws deposit retention
(damage excess) and invoicing the lessee of all incremental costs in order to recover it: invoice for key reproduction, bill for towing, bill for the stationing
period in the absence of the starter device. The lessee agrees that any additional costs described above be recovered from the same debit / credit card used at
the moment of lease if the guarantee does not cover these costs.; 5.9.5 in case of failure that damaged the vehicle, obtain from the nearest police station from
the location of the damage, the repair authorization and the report from the police on the accident (report or annex), or the amicable auto accident settlement,
failure to submit the above mentioned documents cause guarantee retention. The lessee is not entitled to repair the vehicle without the consent of the lessor .;
5.9.6 immediate notice of police if you have to establish the guilt of another party involved or if there is any injured person or if you can not conclude an
amicable convention; 5.9.7 ensuring the vehicle is always locked when not in use. 5.10 Damage caused to the vehicle by the lessee under the influence of
alcohol or drugs (according to the report issued by the police or any other competent institution) makes him /her totally responsible - (will pay) – of the
damage caused to the vehicle. 5.11 If the lessee returns the rented vehicle with damage (in addition to those which it already had and which were recorded in
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the contract at the moment of delivery) - damage to the bodywork, interior, wheels, tires, engine and other technical parts, wheel covers, mirrors, antennas
and windshield cover; and / or loss of keys, documents or registration plates and subsequent replacement costs; and / or loss of radio, Radio / CD, as well as
any damage caused to them due to theft thereof; and / or supplying the vehicle with inadequate fuel and subsequent related costs, you will be retained the
deposit (damage excess) specified on the previous page at the time of signing the contract. NB: If the lessee replaces a tire it must be of the same brand
and specifications as the original; and / or loss or damage of spare wheel if included and / or loss or damage of tyre, repair kit .; The lessee agrees
that in order to avoid any doubt, the cost charged to me by the lessor in case of any damages and / or repairs because of the fault of the lessee, will
be charged in accordance with the cost charged to the lessor and / or according to the charges presented in "AUDATEX/;DAT SYSTEM" – a
system used by all insurance companies in calculating damage costs to vehicles. Also, because of my own fault, I, the lessee agree to be charged with
a minimum of 3 days of rent for stationing the vehicle in the service unit and also with an additional administration damage fee of EUR 100. The
lessor will inform in writing (mail, fax) the lessee about any damages found at the moment of vehicle’s return and of AUDATEX/DAT SYSTEM
estimate in minimum 10 days and maximum 15 days from the date and time of vehicle return. Throughout the entire lease period, the maintenance
operations such as: refill windshield washer fluid, lights, tire pressure, spare tire change, etc., correct engine oi levell, battery fluid level, coolant level and
automatic transmission (if applicable) are the responsibility of the lessee. He/ she must ensure that these are maintained throughout the entire lease period at
optimal parameters (optimal). If the lessee forgets any consumer electric of the vehicle in operation after stopping the engine and this leads to battery
consumption, „AVENTIS TRAVEL&HOLIDAY SRL - MAGRENTA” can remedy the situation for a fee for administration of 50 euros plus travel
expenses amounting to 0.5 euro / km. Lessee's refusal to pay these amounts entitles „AVENTIS TRAVEL&HOLIDAY SRL - MAGRENTA” to collect
those sums from the lessee’s card [deposit (damage excess)]. 5.13 If for any reason the lessee does not sign the inspection form of vehicle at return or he/ she
returns it dirty, then he / she agrees and accepts the result of the inspection vehicle made by the representative of the lessor and agrees to pay all damages and
missing fuel as they are found in the absence of confirmation .; 5.14 If the vehicle’s RCA or CASCO insurance does not cover the insured risk if the lessee
was negligent and / or did not comply with conditions from 5.11 and 5.12 above, therefore the lessee becomes responsible for any damage caused to the
vehicle and therefore the lessee authorizes the lessor to withhold the cost of any damage incurred from the deposit held or, if the expense is higher than the
deposit held, he /she authorizes the lessor to charge the additional amount from the same credit / debit card used for paying the lease.; 5.15 The vehicle’s
RCA or CASCO insurance does not exempt the lessee for any loss or damage incurred in respect of the following: 5.16 If any loss or damage is caused by
the lessee as detailed in 5.11 above, the lessee authorizes the lessor to withhold the cost from the deposit (damage excess) held or, if the expense is higher
than deposit (damage excess) held, to charge the additional amount from the same credit / debit card used to pay the leased vehicle and an additional
administrative damage fee of EUR 100.; 5.17 The vehicle’s RCA or CASCO insurance in case of accident does not fully ensure the lessee for damage
incurred by the vehicle; there is an amount for which the lessee is not covered called "damage or deposit excess ".; 5.18 The deposit (damage excess) under
this lease agreement is the amount written on the first page of the agreement in the box indicating Guarantee of Deposits Held and the lessee is responsible
for the deposit value (damage excess) in the event of an accident .; 5.19 If the vehicle is involved in an accident, then the deposit (damage excess) under this
lease agreement will become due immediately from the lessee to the lessor or lessee regardless of whether the lessee is or is not responsible for the accident..
If the lessee is not to blame then he /she must follow the civil way to sue third parties responsible for producing all kinds of damages to the rented vehicle in
order to recover the sums representing the value of the deposit retained.. The lessor agrees to provice the lessee with all documents necessary for the process
settlement process and deposit recover (damage excess) withheld by the company following its damage by third people.
N.B. Document required in case of accident due to Lessee’s fault: POLICE REPORT.
Documents required in case of accident due to the driver of another car: FACT-FINDING REPORT AND THE DOCUMENT OF REPARATIONS
from the Insurance Company of the one who caused the damage.
5. RETURNAREA VEHICULULUI, COSTURI ADIŢIONALE ŞI TAXE DAUNE, NEGLIJENTA, PROCEDURI DE ACCIDENT: 5.1 La
sfârşitul perioadei de închiriere sau oricărei perioade de închiriere extinse preconvenite locatarul trebuie să returneze autovehiculul locatorului la locul convenit
prin contract. 5.1.1 Dacă locatarul nu returneaza vehiculul la data şi ora convenite si intarzie predarea cu mai mult de 2 ore faţă de ora scadentă atunci locatarul va
deveni răspunzător pentru o daună de administrare în valoare de 100.00 EUR (Taxa Admin. – imposibilitatea inchirierii autoturismul specificat in pagina
anterioara catre un alt locatar conform unei rezervări efectuate) plus taxa de închiriere pentru vehicul pentru fiecare zi sau parte a acesteia pentru care
vehiculul nu este restituit la data şi ora scadente.; 5.1.2 Locatarul poate deveni, de asemenea, răspunzător pentru orice fel de cheltuieli de recuperare şi de urmărire
suportate de locator.; 5.1.3 Locatarul trebuie să returneze vehiculul locatorului într-o stare curată şi îngrijită, asa cum i-a fost predat.; 5.1.4 Dacă vehiculul este
returnat de către locatar, locatorului, într-o stare necorespunzatoare, atunci locatarul va achita de la o taxă minimă de curăţare de 10.00 EUR (spalat normal al
vehiculului) până la o taxă maximă de curăţare de 300.00 EUR (tapiterie patata: voma, vopsea, noroi, cafea, suc, etc.)., dupa caz 5.2 Locatarul trebuie să
returneze autovehiculul locatorului la acelaşi nivel de combustibil conţinut la începutul perioadei de închiriere. 5.2.1 Dacă vehiculul este returnat cu mai puţin
combustibil atunci locatarul va achita costul de combustibil suplimentar – cost existent la pompa de combustibila/ litru la momentul returnarii şi, de asemenea, va
achita o taxa de realimentare de 30.00 EUR, în condiţiile în care realimentarea implică costuri de deplasare, timp, şofer etc.; 5.2.2 Locatarul intelege ca evaluarea
cantitatii de carburant la returul autoturismului se bazeaza pe citirea vizuala a indicatorului de carburant de la bord si este estimativa. Locatarul declara expres ca
este de acord cu modul in care locatorul face aceasta evaluare; 5.3 Locatarul trebuie să returneze locatorului toate bunurile suplimentare închiriate în starea fizică
în care au fost preluate de locatar.; 5.3.1 În cazul în care bunurile suplimentare închiriate de locatar de la locator nu sunt returnate sau sunt returnate deteriorate
atunci locatarul va suporta costul integral de înlocuire al acestor obiecte.; 5.4 Locatarul îl autorizează prin prezentul pe locator să deducă toate taxele, impozitele şi
costurile suportate de către locatar în ceea ce privesc punctele de la 5.1.1 la 5.3.1 de mai sus din depozit (excesul de dauna) şi dacă depozitul (excesul de dauna)
este insuficient pentru a le acoperi, locatarul îl autorizează pe locator să ceara plata acestor costuri din soldul aceluiaşi card de credit/debit utilizat pentru plata
inchirierii autovehiculului.; 5.5 Locatarul trebuie să returneze autovehiculul locatorului împreună cu toate pneurile, accesorii unelte, echipamente şi/sau conţinutul
vehiculului nedeteriorate si fără nici un prejudiciu de nici un fel.; 5.5.1 În caz de pierdere sau deteriorare a accesoriilor autovehiculului sau a pneurile acestuia, sau
a accesoriilor si sculelor acestuia, echipamentelor şi/sau conţinutul vehiculului, atunci depozitul (excesul de dauna) va fi reţinut în întregime de către locator până
când răspunderea va fi stabilita şi valoarea daunelor evaluata.; 5.6 Dacă deplasarea nejustificata, pierderea şi/sau prejudiciul a fost cauzat de locatar şi nu implică
niciun alt terţ, locatorul va trimite o factură locatarului care detaliază costurile complete de deplasare, reparaţii şi pierderi, locatarul ia la cunostiinta din respectiva
factura despre pierderea provocata locatorului, iar locatorul poate să deducă valoarea facturii din valoarea depozitului (excesul de dauna). Ex: deplasare
nejustificata – solicitarea locatarului catre locator de a se deplasa intr-o anumita locatie pentru a schimba un cauciuc, bec, alimentare combustibil, cheie blocata in
interiorul autoturismului etc. Taxa de administrare pentru deplasari efectuate exclusiv din vina locatarului este de 100 EUR plus costurile aferente. In cazul în care
depozitul (excesul de dauna) este insuficient, locatarul îl autorizează prin prezenta pe locator să solicite plata din soldul aceluiaşi card de credit/debit utilizat pentru
plata inchirierii autovehiculului.; 5.7 În cazul în care pierderea şi/sau avarierea a implicat un terţ, locatarul devine responsabil pentru costul daunelor provocate de
accident si duce la retinerea intregului Depozit (exces de dauna).; 5.8 Locatarul nu are dreptul la returnarea niciunei parti din valoarea taxei de inchiriere platite,
pentru perioada de inchiriere neutilizata, daca vehiculul este returnat de acesta locatorului mai devreme de ora si data specificate de returnare.; 5.9 Locatarul este
de acord sa protejeze interesele firmei „AVENTIS TRAVEL&HOLIDAY SRL - MAGRENTA” si a companiei la care este asigurat autovehiculul in caz de
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accident, pierdere sau deteriorare a acestuia astfel: 5.9.1 notificarea societatii „AVENTIS TRAVEL&HOLIDAY SRL - MAGRENTA” in scris (mail, sms sau
fax) in cel mai scurt timp posibil si nu mai mult de 12 ore de la producerea oricarui eveniment asupra autoturismului, in caz contrar se va retine depozitul (excesul
de dauna); In cazul in care vinovat de producerea accidentului este locatarul inscris pe versoul contractului, autoturismul avariat va fi schimbat de catre locator
„AVENTIS TRAVEL&HOLIDAY SRL - MAGRENTA” pe cheltuiala locatarului (deplasarea) in maxim 24 ore si doar dupa achitarea unei noi garantii; In
cazul in care vinovat de producerea accidentului nu este locatarul inscris pe versoul contractului, autoturismul avariat va fi schimbat de catre locator „AVENTIS
TRAVEL&HOLIDAY SRL - MAGRENTA” pe cheltuiala locatorului (deplasarea) in maxim 24 ore si doar dupa obtinerea de catre locatar a documentatiei:
NOTA DE CONSTATARE si DOCUMENTUL DE INTRARE IN REPARATIE de la Societatea de Asigurari a celui care a provocat dauna, daca locatarul nu
obtine documentele de mai sus atunci devine raspunzator pentru daunele produse autoturismului prin retinerea depozitului(excesul de dauna), locatorul poate
schimba autoturismul in 24 de ore pe cheltuiala locatarului si dupa achitarea unei noi garantii. In cazul oricaror defectiuni tehnice majore care fac inutilizabil
autovehiculul (motor, transmisie, articulatii) acesta va fi schimbat de catre Locator in maximum 24 ore. În cazul în care accidentul în care a fost implicat locatarul
a dus la întocmirea unui dosar penal, garanţia nu se va restitui acestuia, ci se va naşte obligaţia în sarcina locatarului de a plăti o nouă garanţie.; 5.9.2 obtinand
numele si adresele partilor implicate si a martorilor, cu respectarea prevederilor legale incidente, inclusiv în ceea ce privește consimțământul persoanelor
respective pentru folosirea datelor lor personale, dacă acest consimțământ este necesar; 5.9.3 a nu admite ca o parte implicata sau vinovata sa scape de consecinte
si in acelasi timp sa nu despăgubească persoanele implicate; 5.9.4 a nu abandona autovehiculul fara luarea unor masuri adecvate pentru conservarea si protejarea
acestuia. In conditiile in care autoturismul nu este returnat catre un agent autorizat al „AVENTIS TRAVEL&HOLIDAY SRL - MAGRENTA”, acesta se
considera abandonat si atrage de la sine retinerea depozitului (excesului de dauna), precum si facturarea catre locatar a tuturor costurilor suplimentare in vederea
recuperarii acestuia: factura pentru reproducere cheie, factura pentru tractare, factura pentru perioada de stationare in lipsa dispozitivului de pornire. Locatarul este
de acord ca toate costurile suplimentare descrise mai sus sa fie recuperate de pe acelasi card de debit/credit folosit la momentul inchirierii autoturismului daca
contravaloarea garantiei nu acopera aceste costuri.; 5.9.5 in cazul unei avarii care a produs o dauna autoturismului, sa procure de la cea mai apropiata sectie de
politie de locul avariei, autorizatia de reparatie si procesul-verbal de la politie privind accidentul (proces-verbal sau anexa), sau procesul verbal de constatare
amiabilă a accidentului, neprezentarea documentelor mentionate duce la retinerea garantiei. Locatarul nu are dreptul sa repare autovehiculul fara consimtamantul
locatorului.; 5.9.6 anuntarea imediata a politiei in cazul in care trebuie stabilita vina unei alte parti implicate sau daca exista vreo persoana vatamata, sau daca nu se
poate incheia un constat amiabil; 5.9.7 sa se asigure mereu ca autovehiculul este incuiat cand nu este folosit. 5.10 Avariile produse autoturismului de catre locatar
aflat sub influenta bauturilor alcoolice sau drogurilor (conform procesului-verbal eliberat de politie sau de orice alta institutie abilitata) il face pe acesta raspunzator
in totalitate – (va plati) – de avariile produse autoturismului. 5.11 Daca locatarul returneaza autoturismul inchiriat cu daune (in plus fata de cele pe care
autoturismul le avea initial si care au fost consemnate in contract la preluarea autoturismului) – daune la caroserie, interior, jante, pneuri, motor si celelalte parti
tehnice, capacele roţilor, oglinzi, antene, învelitoare şi parbrize; şi/sau pierderea cheilor, documentelor sau a placutelor de inmatriculare şi costurile ulterioare de
înlocuire; şi/sau pierderea radioului, Radio/CD, precum şi orice alte daune cauzate urmare a furtului acestora; şi/sau alimentarea vehiculul cu combustibil
inadecvat şi a costurilor ulterioare, i se va reţine depozitul (excesul de dauna) specificat pe pagina anterioara la momentul semnarii contractului. NB: În cazul în
care locatarul înlocuieşte o anvelopă trebuie să fie de aceeaşi marcă şi specificaţii ca şi originalul; şi/sau pierderea sau avarierea roţii de rezervă dacă
este inclusa şi/sau pierderea sau avarierea unui cauciuc, kit de reparare.; Locatarul este de acord ca pentru evitarea oricarui dubiu costul perceput de
catre locator in cazul oricaror daune si / sau reparatii, din culpa Locatarului, va fi in conformitate cu costul taxat locatorului si/sau in conformitate cu
tarifele prezentate in „AUDATEX/DAT SYSTEM” – sistem utilizat de toate societatile de asigurare in calculul costurilor de avariere a vehiculelor. De
asemenea, in cazul culpei proprii, eu Locatarul sunt de acord sa fiu taxat cu un minim de 3 zile de inchiriere pentru stationarea autoturismului in
unitatea service reparatoare cat si cu taxa administrativa suplimentara de avariere de 100 EUR. Locatorul va informa in forma scrisa (mail, fax)
locatarul, asupra daunelor constatate la momentul returnarii autoturismului si a devizului AUDATEX/DAT SYSTEM in minim 10 zile maxim 15 zile
de la data si ora returnarii autovehiculului. Pe toata perioada inchirierii operatiunile de intretinere precum: completare cu lichid de spalare parbriz, becuri,
presiune pneuri, schimbare roata de rezerva, etc., nivelul corect al uleiului de motor, nivelul lichidului de baterie, nivelul lichidului de răcire şi nivelul de transmisie
automată (dacă este cazul), sunt responsabilitatea locatarului. Acesta trebuie sa se asigure că acestea sunt menţinute pe toată durata perioadei de închiriere, la
parametrii optimi (nivel optim). In cazul in care locatarul uita vreun consumator electric al autovehiculului in functiune dupa oprirea motorului iar aceasta fapta
duce la consumarea bateriei „AVENTIS TRAVEL&HOLIDAY SRL - MAGRENTA” poate remedia situatia contra unei taxe de administrare de 50 euro la care
se adauga cheltuielile de deplasare in valoare de 0.5 euro/km. Refuzul locatarului de a achita aceste sume indreptateste pe „AVENTIS TRAVEL&HOLIDAY
SRL - MAGRENTA” sa incaseze sumele respective de pe cardul locatarului [depozitul (excesului de dauna)]. 5.13 Daca pentru orice motiv locatarul nu
semneaza formularul de inspectie al autoturismului la retur sau returneaza autoturismul murdar, atunci este de acord și acceptă rezultatul inspectiei autoturismului
efectuat de reprezentatul locatorului si este de acord sa achite toate daunele si carburantul lipsa asa cum sunt ele constatate la autoturism in lipsa confirmării
acestuia.; 5.14 Daca Asigurarea RCA sau CASCO a vehiculului nu acoperă riscul asigurat in cazul in care locatarul a fost neglijent şi/sau nu a respectat condiţiile
5.11 şi 5.12 de mai sus, Locatarul va deveni responsabil pentru orice daună provocată autovehiculului şi astfel locatarul îl autorizează pe Locator să retina costul
oricărei daune suportate din depozitul deţinut sau, în cazul în care costul este mai mare decât depozitul deţinut, îl autorizează pe locator să debiteze suma
suplimentară din acelaşi card de credit/debit utilizat pentru plata inchirierii.; 5.15 Asigurarea RCA sau CASCO a vehiculului nu-l absolva pe locatar pentru nicio
pierdere sau daună suferite în ceea ce priveşte următoarele: 5.16 In cazul în care orice pierdere sau prejudiciu este cauzat de locatar după cum este detaliat în 5.11
de mai sus, locatarul îl autorizează pe locator să retina costul din depozitul (excesul de dauna) deţinut sau, în cazul în care costul este mai mare decât depozitul
(excesul de dauna), să debiteze suma suplimentară din acelaşi card de credit/debit utilizat pentru plata inchirierii vehiculului şi o taxă administrativă suplimentara
de avariere de 100 EUR.; 5.17 Asigurarea RCA sau CASCO a vehiculului în caz de accident nu-l asigura în totalitate pe locatar pentru daunele suferite de
autovehicul; există o sumă pentru care locatarul nu este acoperit fiind numită "exces de daună sau depozit".; 5.18 Depozitul (Excesul de daună) în temeiul
prezentului contract de închiriere este suma scrisă pe prima pagină a contractului în caseta care indică Garantare a Depozitelor Deţinute şi locatarul este
responsabil pentru valoarea depozitului (excesului de daune) în cazul unui accident.; 5.19 În cazul în care vehiculul este implicat intr-un accident, atunci depozitul
(excesul de dauna) în temeiul prezentului contract de închiriere va deveni scadent imediat din partea locatarului către locator indiferent daca locatarul este sau nu
de vina pentru producerea accidentului. In conditiile in care locatarul nu este de vina atunci acesta trebuie sa urmeze calea civila pentru a da in judecata persoanele
terte vinovate pentru producerea oricaror tipuri de daune produse asupra vehiculului inchiriat în vederea recuperării sumelor ce constituie valoarea depozitului
reținut . Locatorul se obliga sa ii puna la dispozitie locatarului toate documentele necesare solutionarii procesului si recuperarii depozitului (ëxcesului de dauna)
retinut de catre societate in urma avarierii acestuia de catre persoane terte.
N.B Documente necesare in caz de accident din vina Locatarului: RAPORTUL AUTORITATILOR, respectiv POLITIE.
Documente necesare in caz de accident din vina conducatorului altui autoturism: NOTA DE CONSTATARE si DOCUMENTUL DE INTRARE IN
REPARATIE de la Societatea de Asigurari a celui care a provocat dauna.
6. OBLIGATIONS AND RESPONSINILITIES: 6.1 During the lease period or the extended lease period of the vehicle the lessee and / or any other
additional driver will become liable and responsible for paying all expenses and / or taxes on the use of vehicle and roads, of all costs and charges for roads
use, parking spaces, etc., for paying all fines and penalties imposed for non-compliance with legal provisions relating to driving on public roads, parking, use
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of public roads, and any other relevant normative whether those penalties were applied o the lessor of the vehicle or to the driver, any and all offenses
committed in the country where the vehicle was rented and / or countries in which the lessee was authorized to drive the vehicle under this lease as the lessee
and / or other additional driver would have been the vehicle’s lessor. Type of fees and / or taxes for which lessee and / or additional driver may be liable
include without limitation the following: 6.2 Any fixed penalties incurred in respect of a breach of road traffic rules and / or violation of any rules of
governance, such as fines for speeding and / or any additional expenses incurred for paying that charge / fine .; 6.3 Any roads taxes, bridges or tunnels or
additional charges incurred for paying those fees.; 6.4 Fees for areas of road congestion and / or penalties incurred for not paying those taxes.; 6.5 All parking
fees incurred due to vehicle’s illegal parking and / or in breach of any parking restrictions in force when parking and / or parking beyond the time limit paid
for car parking; including fines and / or financial charges due to non-payment of those fees .; 6.6 Any fees of travel, storage, coupling and / or towing incurred
due to the fact that the vehicle is parked illegally and / or parking the vehicle violates any restriction of time and / or without permission of the owner of the
land where the vehicle has been parked; including any fines and / or financial charges due to non-payment of those fines / fees. 6.7 Any storage fees,
administrative and / or release fees incurred due to the fact that the vehicle is parked illegally and / or parking the vehicle violates any restriction of time and /
or without permission of the owner of the land where the vehicle has been parked; including any fines and / or financial charges due to non-payment of those
fines / fees. 6.8 If the lessee and / or any other additional driver becomes liable for commiting a criminal offense and / or does not pay a fee and / or a tax of
the kind detailed in paragraphs from 6.2 to 6.7, then the lessee will become responsible for them, therefore, the lessee authorizes the lessor to withhold the
costs of such fees and taxes from the deposit (damage excess) held, if the deposit (damage excess) held is not enough or it was returned to the lessor, then the
lessee hereby authorizes the lessor to charge the balance or the total cost of any fees and taxes paid from the same credit / debit card used to pay the vehicle
lease together with an administration fee of 30.00 EUR for each criminal / contraventional offence producing damages. ; 6.8.1 The law of the country where
the vehicle was rented or driven may require all children traveling in cars to use properly the child safety system, therefore it is the responsibility of the lessee
to: 6.8.2 ensure that orders the correct child seat from the lessor when leasing the vehicle if a child or a baby travels by the vehicle .; 6.8.3 fit seats for all
children / babies in the vehicle. Under no circumstances should any employee or representative of the lessor will not assist or fix child seat on behalf of the
lessor.; In order to ensure that the lessee's obligations as set out in points 6.1-6.8 inclusive, „AVENTIS TRAVEL&HOLIDAY SRL MAGRENTA” shall be able to pass on information relating to the identity of the individual lessor or the designated / additional driver to
all the institutions of the State concerned and use the information including the use of legal and extrajudicial channels provided by law to
ensure the recovery of damages and the lessee's compliance with the assumed obligations - the data to be transmitted may consist of name, surname, personal identification number, details of identity documents and / or documents attesting the right to drive on public
roads including copies of these documents. By signing this contract, the lessee expressly expresses his / her consent to such collections
and processing of his / her personal data including copies of the his/her identity documents / documents attesting the right to drive on
public roads. 6.9 The lessee must inform immediately the lessor if the vehicle has any defect or requires any service operation and will allow the lessor to
carry out any essential repairs or service .; 6.9.1 If the vehicle has a fault or is damaged so that it cannot be used, the lessor shall endeavor to provide the lesse
an alternative vehicle replacement for the remaining lease period, which will be subject to the same terms and conditions as those of the initial lease
agreement. The lessee is under no circumstance entitled to abandon the defective vehicle until the emergency vehicle arrives and will take all necessary
measures to ensure the safety of the defective vehicle including and not only transporting it (by platform) to the nearest locality. The lessee is responsible for
the integrity and the security of the vehicle until it is handed over to a person agreed by the Locator; 6.9.2 The lessee is not authorized to make any repairs to
the vehicle or allow anyone else to do so without the express written permission (fax, email, sms) of the lessor. If the lessor shall authorize any repairs, the
lessee may be entitled to compensation by the lessor by presenting a receipt / bill of works representing the cost for expenses of the work and parts used and
the maximum value may not exceed the amunt authorized by the Locator for repair and communicated in writing to the Lessee. The right to return the costs
only concerns a failure not caused by the Lessee,. 6.10 The company „AVENTIS TRAVEL&HOLIDAY SRL - MAGRENTA” has the right to monitor
electronically the vehicle through remote monitoring tools and the Lessee expressly gives his/her consent on this, as well as the collection and
processing of such personal data for the purpose of fulfilling the contractual obligations and exercising the rights of the parties to this
contract. The company „AVENTIS TRAVEL&HOLIDAY SRL - MAGRENTA” has the right to locate, stop and repossess the vehicle at the expense of
the lessee and without notice if the vehicle is used in violation of the law, illegally parked, apparently abandoned, used outside Romania or used in violation
of payment obligations or other obligations arising under this lease agreement .; 6.11 If the lessee violates any of the terms and conditions of this lease
agreement, the lessor has the right to consider this contract as terminated as of right without being necessary any notification or performance of any
procedure and has the right to repossess the vehicle. The lessee hereby authorizes the lessor and / or his representatives to enter the lessee’s property to do so,
if necessary, and the Deposit (Damage Excess) written in the agreement will be withheld entirely.
6. OBLIGATII SI RESPONSABILITATI: 6.1 În timpul perioadei de închiriere sau a perioadei extinse de închiriere a vehiculului locatarul şi/sau oricare alt
conducător auto suplimentar va deveni răspunzător şi responsabil pentru plata tuturor costurilor şi/sau taxelor cu privire la folosirea vehiculului şi a drumurilor, a
tuturor costurilor şi tarifelor de utilizare a drumurilor, a locurilor de parcare, etc., pentru plata tuturor amenzilor şi penalităţilor aplicate pentru nerespectarea
prevederilor legale incidente privitoare la conducerea pe drumurile publice, parcare, utilizarea drumurilor publice, precum şi orice alte normative incidente,
indiferent dacă sancţiunile respective au fost aplicate locatorului vehiculului sau conducătorului vehiculului, oricare şi toate infracţiunile săvârşite în ţara în care
vehiculul a fost închiriat şi/sau ţările în care locatarul a fost autorizat să conducă vehiculul în conformitate cu prezentul contract de închiriere, ca şi cum locatarul
şi/sau oricare alt conducător suplimentar ar fi fost locatorul vehiculului. Tipul de taxe şi/sau costuri pentru care locatarul şi/sau conducătorul suplimentar pot fi
răspunzători includ, dar fără a se limita următoarele: 6.2 Orice penalităţi fixe suportate cu privire la o încălcare a unei reguli de trafic rutier şi/sau încălcarea oricărei
reguli de conducere, cum ar fi amenzile pentru depăşirea vitezei şi/sau orice cheltuieli suplimentare suportate pentru neplata respectivei taxe/amenzi.; 6.3 Orice fel
de taxe de drumuri, poduri sau tunele sau taxe suplimentare suportate pentru neplata respectivelor taxe.; 6.4 Taxe pentru zone de congestie rutieră şi / sau penalităţi
suportate pentru neplata respectivelor taxe.; 6.5 Toate taxele de parcare suportate ca urmare a parcării ilegale a autovehiculului şi / sau cu încălcarea oricăror
restricţii de parcare în vigoare la momentul parcării şi / sau parcarea peste limita de timp plătită pentru parcarea autovehiculului; inclusiv amenzi şi/sau taxe
financiare ca urmare a neplăţii respectivelor taxe.; 6.6 Orice taxa de deplasare, depozitare, remorcare şi/sau tractare suportate ca urmare a faptului că vehiculul este
parcat ilegal şi/sau parcarea vehiculului încalcă oricare restricţie de timp şi/sau fără obţinerea permisiunii locatorului terenului pe care a fost parcat vehiculul;
inclusiv eventualele amenzi şi/sau taxe financiare ca urmare a neplăţii respectivelor amenzi/taxe. 6.7 Oricare taxe de depozitare, administrative şi/sau taxe de
eliberare suportate ca urmare a faptului că vehiculul este parcat ilegal şi/sau parcarea vehiculului cu încălcarea oricăror restricţii de timp şi/sau parcarea vehiculului
încalcă oricare restricţie de timp şi/sau fără obţinerea permisiunii locatorului terenului pe care a fost parcat vehiculul; inclusiv eventualele amenzi şi/sau taxe
financiare ca urmare a neplăţii respectivelor taxe.; 6.8 În cazul în care locatarul şi/sau oricare alt conducător auto suplimentar devine răspunzător pentru comiterea
unei infracţiuni şi/sau nu plăteşte un cost şi/sau o taxă de tipul celor detaliate la punctele 6.2 până la 6.7, atunci locatarul va deveni responsabil pentru acestea, în
consecinţă, locatarul îl autorizează pe locator să retina costul unor astfel de taxe şi costuri din depozitul (excesul de dauna) deţinut, în cazul în care depozitul
(excesul de dauna) deţinut nu este suficient sau a fost returnat locatorului, atunci locatarul îl autorizează prin prezentul pe locator pentru a taxa soldul sau costul
total al oricărei taxe şi costuri plătite din acelaşi card de credit/debit utilizat pentru plata inchirierii vehiculului, împreună cu o taxă de administrare de 30.00 EUR
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pentru fiecare faptă/penală/contravenţională producătoare de daune .; 6.8.1 Legea din ţara în care a fost închiriat sau condus vehiculul poate solicita tuturor
copiilor care călătoresc în maşini să utilizeze sistemul de siguranţă pentru copii corect, prin urmare, este responsabilitatea locatarului de a: 6.8.2 se asigura că,
comandă scaunul corect de copil/copii de la locator în momentul rezervării vehiculului dacă un copil sau un bebeluş va călători în vehicul.; 6.8.3 realiza montarea
scaunelor pentru toţi copiii/bebeluşii din autovehicul. Sub nicio formă niciun reprezentant ori colaborator al locatorului nu va asista sau fixa scaunul copilului în
numele locatarului.; Pentru a se asigura că obligațiile locatarului, astfel cum au fost ele prevăzute la punctele 6.1-6.8 inclusiv,
„AVENTIS
TRAVEL&HOLIDAY SRL - MAGRENTA”
va putea transmite informațiile aferente identității locatorului persoană fizică sau șoferului desemnat/adițional
către toate instituțiile statului cu competențe în cauză și va putea folosi respectivele informații inclusiv pentru a folosi căile judiciare și extrajudiciare prevăzute de
lege pentru asigurarea recuperării prejudiciilor și a respectării de către locatar a obligațiilor asumate – datele ce se vor transmite pot consta în – nume, prenume,
CNP, detalii documente de identitate și / sau documente ce atestă dreptul de conducere pe drumurile publice, inclusiv copii de pe aceste documente. Prin
semnarea prezentului contract locatarul își manifestă în mod expres consimțământul pentru astfel de colectări și prelucrări ale datelor sale cu caracter personal,
inclusiv în ceea ce privește copii ale documentelor sale de identitate / documente care atestă dreptul de conducere pe drumurile publice. 6.9 Locatarul trebuie să-l
informeze imediat pe locator dacă vehiculul are orice fel de defect sau necesită orice fel de operaţiune de service şi îi va permite locatorului să efectueze oricare
reparaţii esenţiale sau service.; 6.9.1 În cazul în care vehiculul are o defecţiune sau este avariat astfel încât să nu mai poată fi utilizat, locatorul va face eforturi
pentru a oferi un vehicul alternativ de înlocuire locatarului pentru restul perioadei de închiriere, care va fi supus aceloraşi termeni şi condiţii ca ai contractului de
închiriere iniţial.. Locatarul nu are dreptul sub nicio formă să abandoneze autovehiculul defect până la sosirea autovehicului de rezervă și va lua toate măsurile
necesare pentru a asigura securitatea autovehiculului defect inclusiv și nu numai prin transportarea acestuia ( pe platformă) în cea mai apropiată localitate.
Locatarul răspunde pentru integritatea și securitatea autovehiculului până în momentul predării acestuia către o persoană agreată de către Locator ; 6.9.2 Locatarul
nu este autorizat să efectueze nicio reparaţie la vehicul sau să permită oricărui altcuiva să facă acest lucru fără permisiunea expresă scrisă (fax, email, sms)a
locatorului. Dacă locatorul autorizează orice fel de reparaţii, locatarul poate avea dreptul de a fi despăgubit de către locator prezentându-i locatorului o
chitanţă/deviz de lucrări care reprezintă preţul pentru costurile lucrării şi piesele folosite iar valoarea maximă nu poate depăși suma autorizată de către Locator
pentru reparație și comunicată în scris către Locatar. Dreptul de returnare al costurilor are în vedere numai o defecțiunea care nu a fost provocată de către Locatar.
6.10 Societatea „AVENTIS TRAVEL&HOLIDAY SRL - MAGRENTA” are dreptul de a monitoriza vehiculul prin instrumente de monitorizare electronice la
distanta iar Locatarul își exprimă acordul expres cu privire la acest aspect, precum și cu privire la colectarea și prelucrarea acestor date personale în scopul
îndeplinirii obligațiilor contractuale și a exercitării drepturilor ce le revin părților din prezentul contract. Societatea „AVENTIS TRAVEL&HOLIDAY SRL MAGRENTA” are dreptul de a localiza, a opri si a reintra in posesia vehicului pe cheltuiala locatarului si fara preaviz daca autoturismul este folosit cu incalcarea
legii, parcat ilegal, aparent abandonat, este folosit in afara Romaniei sau este folosit cu incalcarea obligatiilor de plata sau a altor obligatii ce decurg din prezentul
contract de inchiriere.; 6.11 În cazul în care locatarul încalcă oricare dintre termenii şi condiţiile acestui contract de închiriere, locatorul are dreptul de a considera
prezentul contract ca reziliat de plin drept fără a fi necesară nicio notificare sau efectuarea niciunei proceduri şi are dreptul de a reintra în posesia vehiculului. Prin
prezenta locatarul îl autorizează pe locator şi/sau pe reprezentanţii acestuia de a intra în sau pe proprietatea locatarului pentru a face acest lucru, dacă este necesar,
iar Depozitul (Excesul de Dauna) inscris in Contract va fi retinut in totalitate.
7. CANCELLATION POLICY: If the lessee does not want to pick up the vehicle booked after preparing all the documentation by the Lessor, it
will incur the charge NO SHOW which is in the amount of 70% of the rental charges for a rental period of more than 3 days, if the rental period is
less than 3 days – the NO SHOW fee borne will be the entire amount collected. At the amounts mentioned it is added the amount of 20 euros representing administration / booking tax which will also be collected by the Lessor.
7. POLITICA DE ANULARE: Daca locatarul nu mai doreste sa ridice autoturismul rezervat dupa intocmirea intregii documentatii de catre Locator,
acesta va suporta taxa NO SHOW care este in cuantum de 70% din valoarea contractului de inchiriere pentru o perioada de inchiriere de peste 3 zile,
daca perioada inchirierii este mai mica de 3 zile – taxa NO SHOW suportata va fi intreaga suma incasata. La sumele anterior mentionate se adauga o
suma de 20 euro – reprezentand taxa administrare/rezervare care va fi de asemenea incasata de catre Locator.
8. POLITICA DE SCHIMBARE A AUTOTURISMULUI IN MAX. 24H: Daca locatarul solicita schimbarea autoturismului pentru defectiuni
tehnice sau operatiuni tip quick service ce nu pot fi reparate pe plan local la un service autorizat/anuntat de Locator intr-o perioada de maxim 5
ore, atunci Locatorul se obliga sa trimita autoturism la schimb in maxim 24h de la anuntarea evenimentului de catre Locatar, exceptie facand
zilele nelucratoare, caz în care termenul de 24 de ore curge de la ora 00:00 a primei zile lucrătoare.
8. AUTOTURISM CHANGE VEHICLE IN MAX. 24H: If the Lessee requests the vehicle be changed for technical failures or quick service
operations which cannot be repaired locally at an authorized / announce service by the Locator within maximum 5 hours, then the Locator
undertakes to send a vehicle in exchange for maximum 24h form the communication of the event by the Lessee, except for the non-working days
in which case the 24 hour period runs from 00:00 on the first working day.
9. SPECIAL CLAUSES: 9.1. The minimum lease period of a vehicle is 2 calendar days or 48 hours. 9.2 On taking the vehicle, the lessee is required to
check the condition of the vehicle and the vehicle documents, any subsequent complaint will not be taken into consideration and will withdraw the lessee’s
responsibility for any damages incurred by the lessor .; 9.3 Use of the vehicle outside Romania will be made only with the written consent of the lessor,
transmitted by any means of communication able to prove the express of lessor’s consent (i.e. fax, email, SMS messaging, etc.). Use of the vehicle outside
Romania is charged additionally of the contract value throughout the vehicle use outside Romania. Leaving the territory without the written consent of the
Lessor leads to the application of Art. 2.3.1 of Terms and Conditions; 9.4 On Romanian territory, the lessor provides the lessee with technical assistance but
the guarantee will be withheld by the lessor if the technical problem arose from the lessee’s fault (i.e. running with speed much higher than the legal limit
which resulted in stalling the engine). ; 9.5 Outside Romania, after the lessor has agreed, the technical assistance shall be chargeable to the lessee or he /she
will be obliged to submit the vehicle to the closest border point with Romania .; 9.6 For any damage caused by the lessee exceeding the value of the
guarantee/ deposit, the lessor is entitled to be compensated for the full amount, and if there are insufficient funds in the lessee’s account, he /she can bear in
addition to the amount owed also the payment of an additional amount of 500 euro justified by the work undertaken by the lessor to recover the whole
damage.; 9.7 The involvement of the rented vehicle in a civil / criminal / administrative accident has as consequence the retention by the lessor of the
guarantee and only after completion of legal proceedings if the lessee is found not guilty for that accident, the guarantee will be refunded it. ; 9.8 This
agreement is completed in law with provisions of the Civil Code which regulates lease agreement, art. 1777 and subsequrnt respectively. 9.9 Itv will also be
applicable the relevant legislation, namely Law no. 265/2007 amending and supplementing Law no. 32/2003 on taxi and lease transport . 9.10 The exchange
rate value used for conversion will be the rate exchange of the Bank with which the lessor has concluded an agreement. 9.11 If the vehicle and car keys are
not handed to the „AVENTIS TRAVEL&HOLIDAY SRL - MAGRENTA” agent in the conditions set forth, by finding vehicle’s technical condition and
fuel level, the deposit (damage excess) will not be locked until it is established whether the lessee has damaged the vehicle or prejudiced the lessor (by delay
or paying the fee of removing the vehicle from car park). 9.12 „AVENTIS TRAVEL&HOLIDAY SRL - MAGRENTA” vehicles are rented to lessees with
his/her consent based on the following documents: vehicle registration certificate (copy), RCA insurance (copy), rovinieta (copy), lease agreement (original).
The lessee understands that the vehicle does not belong to him and does not have the permission to sell it, alienate or assign in any way. 9.13 Working hours:
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from Monday to Friday 9:00 a.m. to 9:00 p.m.; Saturday - Sunday 8:00 a.m. to 4:00 p.m. 9.14 Additional services for direct delivery / receipt of the vehicle at
the airport or at the address of the lessee or outside the normal working hours, incur a fee of EUR 20. Drop off the vehicle at a different location than the one
set forth in the lease agreement is subject to a relocation charge of 1 eur / km but no more than 30 eur / 30 km. We are not responsible for belongings left in
the vehicle. 9.15 Disputes arising due to this agreement shall be resolved by the competent courts in Romania. This agreement includes: Lease Agreement,
Terms and Conditions of Lease (page 1-5), Annex Damage Report, Notice of Responsibility. These Terms and Conditions were printed in 3 copies FONT:
Times New Roman SIZE: 10 according to art. 93 let. a) from ORD 92/2007 on consumer protection. SMOKING INSIDE THE VEHICLE IS
PROHIBITED. I have been informed about the Terms and Conditions of this Lease Agreement. The language of this lease agreement is Romanian and
English language and I hereby declare that I have understood.
By signing this document which contains 6 pages, the Lessee fully agrees with this Contract and has carefully read the Terms and Conditions of the rent to
which he/she has no objection exactly understanding the rights and obligations incumbent to him/her. Any dispute between „AVENTIS
TRAVEL&HOLIDAY SRL - MAGRENTA” and ”You” regarding this Rental Agreement will be settled in accordance with the Romanian laws by the
competent courts from the Locator’s headquarter under the conditions allowed by the legislation.
. ⃝Yes, I agree with Drop on / Drop off fee . ⃝ No, I do not agree with Drop on / Drop off fee.
9. CLAUZE SPECIALE: 9.1 Perioada minimă de închiriere a unui vehicul este de 2 zile calendaristice sau 48 de ore.; 9.2 La preluarea vehiculului locatarul are
obligaţia de a verifica starea vehiculului şi documentele privind vehiculul, orice reclamaţie ulterioară nu va fi luată în considerare şi va angaja răspunderea
locatarului pentru eventualele daune suportate de locator.; 9.3 Utilizarea vehiculului în afara teritoriului României se va face doar cu acordul scris al locatorului,
transmis prin orice mijloc de comunicare apt să dovedească exprimarea acordului de către locator (ex: fax, e-mail, mesagerie tip SMS etc). Utilizarea vehiculului
în afara teritoriului României se taxează în plus fata de valoarea contractului pe toată perioada folosirii vehiculului în afara teritoriului României. Parasirea
teritoriului fara acordul scris al Locatorului duce la aplicarea art. 2.3.1 din Termeni si Conditii; 9.4 Pe teritoriul României locatorul asigură locatarului asistenţă
tehnică, dar se va reţine de locator garanţia, în condiţiile în care problema tehnică a apărut din vina locatarului (de ex: rularea cu viteză mult mai mare decât limita
legală care a avut ca urmare calarea motorului).; 9.5 În afara teritoriului României, după ce locatorul şi-a exprimat acordul, asistenţa tehnică se va face contra cost
în sarcina locatarului sau acesta va fi obligat să prezinte vehiculul în cel mai apropiat punct de trecere a frontierei cu România.; 9.6 Pentru orice daună provocată
de locatar care depăşeşte valoarea garanţiei/depozitului, locatorul este îndreptățit să fie despăgubit la întreaga valoare, iar în cazul în care nu există disponibil în
contul locatarului acesta poate suporta în plus faţă de suma datorată si plata unei sume suplimentare de pana la 500 euro, justificată de demersurile pe care
locatorul trebuie să le întreprindă pentru recuperarea întregului prejudiciu.; 9.7 Implicarea vehiculului închiriat într-un incident de natură
civilă/penală/administrativă are drept consecinţă reţinerea de către locator a garanţiei şi numai după epuizarea procedurilor judiciare, dacă se constată că locatarul
nu este vinovat de producerea acelui incident, garanţia i se va restitui acestuia.; 9.8 Prezentul contract se completează de drept cu dispoziţiile din Codul civil care
reglementează contractul de locaţiune, respectiv art. 1777 şi urm. 9.9 De asemenea, va fi aplicabilă şi legislaţia în domeniu, respectiv Legea nr, 265/2007 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 32/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere. 9.10 Valoarea cursului valutar folosita pentru
conversiune va fi cursul valutar Institutiei Bancare cu care locatorul are incheiat contract. 9.11 Daca autoturismul si cheile sale nu vor fi predate agentului
„AVENTIS TRAVEL&HOLIDAY SRL - MAGRENTA” in conditiile stabilite, prin constatarea starii tehnice si nivelului de combustibil, nu se va debloca
depozitul (excesul de dauna) pana nu se stabileste daca nu au fost aduse daune autoturismului sau locatorului (prin intarziere sau achitarea taxei de scoatere din
parcarea cu plata). 9.12 Autoturismele „AVENTIS TRAVEL&HOLIDAY SRL - MAGRENTA” sunt inchiriate catre locatar si cu acordul acestuia in baza
urmatoarelor documente: talon(copie), asigurare RC A(copie), rovignieta(copie), contract de inchiriere(original). Locatarul intelege ca vehiculul nu ii apartine si
nu are permisiunea de a-l vinde, instraina ori cesiona in nici un mod. 9.13 Programul de lucru - Luni - Vineri 9:00 - 21:00; Sâmbătă - Duminică 08:00 - 16:00.
9.14 Serviciile suplimentare pentru livrarea / primirea unui vehicul direct la aeroport sau la adresa locatarului/ sau în afara programului normal de lucru, suporta
un cost de 20 EUR. Returnarea vehiculului la o altă locaţie, decât cea stabilită în obiectul contractului este supusă unei taxe de relocare de 1 eur/km dar nu mai
putin de 30 eur/30 km. Noi nu suntem responsabili pentru obiectele lăsate în vehicul. 9.15 Disputele apărute din cauza acestui contract vor fi soluţionate de
instanţele competente din România Prezentul contract cuprinde: Contract de Inchiriere, Termeni si Conditii de Inchiriere (pag. 1-8), Anexa Raport Daune, Aviz de
Responsabilitate. Aceste Termene si Conditii au fost tiparite in 3 exemplare FONT: Times New Roman MARIME: 10 conform art. 93 lit. a) din ORD 92/2007
privind protectia consumatorilor. FUMATUL IN INTERIORUL AUTOTURISMULUI ESTE INTERZIS. Limba prezentului contract este romana si
engleza şi declar prin prezenta că am înţeles. Am luat la cunostiinta de Termenii si Conditiile acestui contract de inchiriere.
Prin semnarea acestui document, ce contine șapte 6 pagini, Locatarul este in totalitate de acord cu prezentul Contract si a citit cu atenţie
Termenii si Conditiile închirierii faţă de care nu are niciun fel de obiecţii înțelegând cu exactitate care sunt drepturile conferite și
obligațiile care-i revin. Orice litigiu între „AVENTIS TRAVEL&HOLIDAY SRL - MAGRENTA” şi ”Dvs.” referitor la prezentul
contract de închiriere va fi soluţionat conform legilor din România de către instanțele competente de la sediul Locatorului în condițiile în
care legislația permite acest lucru.
⃝ Da, sunt de acord cu taxa Drop on/ Drop off / 24 ⃝ Nu, nu sunt de acord cu taxa Drop on/ Drop o
"MAGRENTA”" is the trade name of the company AVENTIS TRAVEL&HOLIDAY SRL, a trading company with limited liability that
is headquartered in Ilfov, Voluntari, Intrarea Frasinului, nr. 9 and is registered with the Trade Registry Office near the Bucharest Tribunal
under no. J23/3616/2014 Unique Registration Code RO21587910, hereinafter referred to as "Magrenta".
„MAGRENTA” este denumirea comercială a societății AVENTIS TRAVEL&HOLIDAY SRL, o societate comercială cu răspundere
limitată care are sediul în Ilfov, Voluntari, Intrarea Frasinului, nr. 9 și este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul București sub nr. J23/3616/2014 CUI RO21587910, denumită în cele ce urmează „Magrenta”.
AVENTIS TRAVEL&HOLIDAY SRL - MAGRENTA collects from its contractual partners, natural persons, such personal data necessary for
the fulfillment of their obligations under the applicable legal provisions - legislation that defines fiscal matters, accounting, archiving of
documents, circulation on public roads, etc., but also for the full execution of the contracts concluded with its natural partners - for the
preparation of documentation related to the rental of the motor vehicle, for the execution of the payment obligations, for the
establishment of the contractual guarantees and for the eventual fulfillment of these obligations, for the recovery of any damages caused
and in general to fulfill all obligations and to capitalize on all the rights arising from the contracts concluded.
AVENTIS TRAVEL&HOLIDAY SRL - MAGRENTA colectează de la partenerii săi contractual persoane fizice acele date cu caracter personal
care îi sunt necesare pentru îndeplinirea obligațiilor ce îi revin în conformitate cu prevederile legale aplicabile – legislație care definește
materia fiscală, contabilă, arhivarea înscrisurilor, circulația pe drumurile publice, etc., dar și pentru executarea integrală a contractelor pe
care le încheie cu partenerii săi persoane fizice – pentru întocmirea documentație aferente închirierii autovehiculului, pentru executarea
obligațiilor de plată, pentru constituirea garanțiilor contractuale și pentru eventuala executare a acestor obligații, pentru recuperarea
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eventualelor prejudicii cauzate și în general pentru executarea tuturor obligațiilor și valorificarea tuturor drepturilor ce izvorăsc din
contractele încheiate.
For these purposes, AVENTIS TRAVEL&HOLIDAY SRL - MAGRENTA collects and processes from its contractual partners, natural persons,
the following personal data:
Name, surname, age, personal identification number, address, e-mail address, telephone number, driving license number on the
public roads and its validity period, data on the bank transaction for payment of services and the provision of the guarantee for
the concluded contract.
Pentru aceste scopuri, AVENTIS TRAVEL&HOLIDAY SRL - MAGRENTA colectează și prelucrează de la partenerii săi contractuali persoane
fizice următoarele date cu caracter personal:
- Nume, prenume, vârstă, cod numeric personal, adresă, adresa e-mail, număr de telefon, numărul actului ce atestă dreptul de
conducere pe drumurile publice și perioada de valabilitate a acestuia, datele aferente tranzacției bancare prin care se efectuează
plata serviciilor prestate și constituirea garanției aferente contractului încheiat.
The personal data collected in this way shall be kept for the minimum period stipulated by the law (in the case of the data collected for
fulfilling the obligations stipulated by the law by the undersigned), respectively for a period of three years from the date of full execution
of all contractual obligations related to the concluded contract (in terms of personal data collected for the best possible contractual
relations). After the expiry of these periods, personal data collected shall be destroyed in a way that ensures the discretion, confidentiality
and security with which such an operation is to be handled.
Datele cu caracter personal colectate astfel vor fi păstrate pentru perioada minimă prevăzută de lege (în cazul datelor colectate pentru
îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege de către subscrisa), respectiv pentru un termen de trei ani de la data executării integrale a
tuturor obligațiilor contractuale aferente contractului încheiat (în ceea ce privește datele cu caracter personal colectate în vederea derulării
în condiții optime a relațiilor contractuale). După expirarea acestor perioade datele personale colectate vor fi distruse într-o modalitate
care să asigure discreția, confidențialitatea și siguranța cu care trebuie tratată o astfel de operațiune.
AVENTIS TRAVEL&HOLIDAY SRL - MAGRENTA shall also be able to collect and process other personal data solely on your consent for
use for explicit purposes expressly indicated at the time of your consent.
AVENTIS TRAVEL&HOLIDAY SRL - MAGRENTA va putea colecta și prelucra și alte date cu caracter personal exclusiv în baza
consimțământului dumneavoastră, pentru a le folosi în scopuri explicite, indicate expres în momentul solicitării consimțământului
dumneavoastră.
By ticking/signing the box below you assert your consent for Magrenta to collect and process from you other personal data such as:
-Your email address and phone number - this data is useful for a more effective communication with you, the goal being to increase the
speed of contract performance, to make it more transparent, to ease notifications
o I agree with this processing
o I disagree with this processing
- Email address, phone number, social network username - we can use this data to contact you for the purpose of informing you as
effectively as possible about the commercial activity of the undersigned, about promotional offer periods, about changes in our offers,
etc.
o I agree with this processing
o I disagree with this processing
- Copy of the identity card and / or driving license or equivalent act - we can use these data in order to be able to collaborate more
efficiently with the state bodies in order to solve as quickly as possible any events in which the vehicles that are in use of the undersigned
and leased to natural persons, were involved.
o I agree with this processing
o I disagree with this processing
Astfel, bifând /semnând căsuța de mai jos vă manifestați consimțământul pentru ca Magrenta să poată colecta și prelucra de la
dumneavoastră și alte date cu caracter personal cum ar fi:
-Adresa de e-mail și numărul de telefon – aceste date ne sunt utile pentru o comunicare mai eficientă cu dumneavoastră, scopul fiind
mărirea rapidității executării obligațiilor contractuale, asigurarea unei mai mari transparențe, ușurarea notificărilor
o Sunt de acord cu această prelucrare
o Nu sunt de acord cu această prelucrare
-Adresa de e-mail, numărul de telefon, nume de utilizator de rețele sociale – aceste date le putem folosi pentru a ține legătura cu
dumneavoastră în scopul informării cât mai eficiente a dumneavoastră despre activitatea comercială a subscrisei, despre perioadele cu
oferte promoționale, despre schimbările intervenite în ofertele noastre etc.
o Sunt de acord cu această prelucrare
o Nu sunt de acord cu această prelucrare
-Copie de pe actul de identitate și / sau de pe permisul de conducere sau actul echivalent – aceste date le putem folosi pentru a putea
colabora mai eficient cu organele statului în vederea rezolvării cât mai rapide a oricăror evenimente în care să fi fost implicate
autovehiculele aflate în folosința subscrisei și închiriate către persoane fizice
o Sunt de acord cu această prelucrare
o Nu sunt de acord cu această prelucrare
Personal data collected and processed - both with respect to data collected for compliance with legal obligations, those collected and
processed for the exercise of rights and the fulfillment of contractual obligations, as well as those collected and processed in
consideration of your consent shall be shared in order to fulfill our legal obligations and contractual arrangements and for achieving the
goals shown in the consent requests. Whenever we share this data, we shall ensure that our partners to whom the data is transmitted,
provide adequate protection for the rights of natural persons, in connection with the transfer of their personal data.
Datele personale colectate și prelucrate – atât în ceea ce privește datele colectate pentru respectarea obligațiilor legale, cele colectate și
prelucrate pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor contractuale, cât și cele colectate și prelucrate în considerarea
consimțământului dumneavoastră vor fi împărtășite în vederea îndeplinirii obligațiilor noastre legale și contractuale și pentru atingerea
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scopurilor arătate în solicitările de consimțământ. Ori de câte ori vom împărtăși aceste date ne vom asigura că partenerii noștri cărora le
vom transmite oferă o protecție adecvată pentru drepturile persoanelor fizice în legătură cu transferul datelor lor personale.
AVENTIS TRAVEL&HOLIDAY SRL - MAGRENTA does everything in its power to ensure that it takes the necessary technical and
organizational measures to protect and ensure the integrity of your personal data. These, as we have shown above, shall be retained for
limited periods of time, specified above, or can be estimated based on the information provided. We ensure that the proportionality
principle of data collection is respected.
AVENTIS TRAVEL&HOLIDAY SRL - MAGRENTA face tot ce îi stă în putință pentru a se asigura că ia măsurile tehnice și organizaționale
necesare pentru protecția și asigurarea integrității datelor dumneavoastră cu caracter personal. Acestea, așa cum am arătat și mai sus, vor
fi păstrate pentru perioade limitate de timp, perioade specificate mai sus sau care pot fi estimate pe baza informațiilor oferite. Ne
asigurăm că principiul proporționalități colectării datelor este respectat.
All persons whose personal data are collected and processed by the undersigned shall enjoy the following rights:
- Right to information - Under this right any person may request information about the processing of his or her personal data
- Right to rectification - anyone can rectify their personal inaccuracies or fill them out
- The right to delete the data ("the right to be forgotten") - any person may obtain the deletion of the data, if the processing was
not legal or in other cases provided by law
- Right to Restrict Processing - Any person may request the restriction of the processing of his data if he contests the accuracy of
the data, as well as in other cases provided by law.
- The right to data portability - any person may, under certain conditions, receive from the operator the data he has provided to
him in a readable format or request his data to be transmitted to another operator
- Right of opposition - any person has the right to oppose at any time, for reasons related to the particular situation in which he or
she is, consent-based processing, including the creation of profiles
- The right to lodge a complaint - any person has the right to lodge a complaint about the way personal data is collected and
processed with the National Supervisory Authority for Personal Data Processing
- Right to withdraw consent - everyone has the right to withdraw their consent to the processing of their personal data.
Withdrawal of consent shall have effects only for the future.
- Additional rights related to situations in which data is automatically processed and based on such automated processing are also
automated decisions - any person may, if his personal data are automatically processed and decisions are automatically made as
a result of such processing , to request human intervention on that processing, to express their views on it and to challenge the
decision.
Toate persoanele ale căror date personale sunt colectate și prelucrate de subscrisa se bucură de următoarele drepturi:
- Dreptul la informare – conform acestui drept orice persoană poate solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor
sale personale
- Dreptul la rectificare – orice persoană poate rectifica datele sale personale inexacte sau le poate completa
- Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – orice persoană poate obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea
acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege
- Dreptul la restricționarea prelucrării – orice persoană poate solicita restricționarea prelucrării datelor sale în cazul în care
contestă exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege.
- Dreptul la portabilitatea datelor – orice persoană are dreptul ca în anumite condiții să primească de la operator datele pe care i lea furnizat, într-un format care să poată fi citit automat, sau solicita ca datele sale să fie transmise altui operator
- Dreptul de opoziție – orice persoană are dreptul de a se opune oricând, din motive legate de situația particulară în care se află,
prelucrării bazate pe consimțământ, inclusiv creării de profiluri
- Dreptul de a depune plângere – orice persoană are dreptul de a depune o plângere față de modalitatea în care se colectează și se
prelucrează datele sale personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
- Dreptul de retragere a consimțământului – orice persoană are dreptul de a-și retrage consimțământul care stă la baza prelucrării
datelor sale personale. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor.
- Drepturi suplimentare, aferente situațiilor în care datele sunt prelucrate automat și pe baza acestor prelucrări automate se iau și
decizii automate – orice persoană poate, în cazul în care datele sale personale sunt prelucrate automat și sunt luate decizii în mod
automat ca urmare a acestei prelucrări, să solicite intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, să-și exprime propriul
punct de vedere cu privire la aceasta și să conteste decizia.

AGENT____________DATA____________

Page 10 of 10

CLIENT____________DATA____________

