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CONTRACT DE  INCHIRIERE ATV/UTV   
 
 
Prezentul contract se încheie, astazi  ___________2021 ora _____/_______ ,  între: 
 
PARK EXPERT SERVICE DTL SRL, cu sediul în Sat Chiajna, comuna Chiajna, strada Divertismentului nr.1, 
Cladire Acces Camera 2, jud. Ilfov, avand J23/1452/2011, CUI RO28556449, reprezentata prin 
_______________________, in calitate de LOCATOR 
si 
 
______________________________________, avand domiciliul in oras _________________ strada 

__________________________ nr.____ scara ____, etaj ___  ap. _____, identificata cu ______ seria ____ numar 

______, in calitate de chirias (denumit si UTILIZATOR/CLIENT),  

Art.1. Obiectul Contractului :  catre Utilizator a 
ATV-ul/UTV-ul cu urmatoarele caracteristici: 

 MARCA:___________________  ____________________________  

 NUMAR ____________________  :___________________________________________  
impreuna cu casca de protectie, denumit in continuare in prezentul contract „Bunul”, 
(1) Traseul se va desfasura pe ruta __________________

pagina web divertiland.ro/off-road. Utilizatorul se obliga sa respecte intocmai traseul indicat precum si orice 
alte solicitari si instructiuni emise de Ghidul  

(2) Bunul a fost ales in mod liber de catre Utilizator in limita celor disponibile. Utilizatorul confirma ca a 
inspectat in mod detaliat Bunul si acesta este in stare perfecta de functionare si corespunde integral cerintelor 
sale.  Utilizatorul confirma faptul ca are cunostintele si aptitudinele necesare conducerii ATV-uri/UTV-ului.  

(3) /dispozitie deplina asupra Bunului 
inchiriat, Utilizatorul avand exclusiv dreptul de a-l folosi conform prevederilor prezentului Contract si 
Anexei nr. 1. 

Art.2 Predarea-primirea Bunului :  
(1) Utilizatorul confirma ca a preluat in deplina posesie Bunul (inclusiv echipamentul de protectie) la data si ora 

semnarii prezentului Contract.  Utilizatorul confirma ca Bunul intruneste toate conditiile tehnice de folosire, 
fiind in stare normala de functionare si neavand defectiuni si lipsuri. 

Art.3 Pretul. Durata inchirierii. Traseul.   
(1) Pretul inchirierii Bunului este:    _______________ /Ora, 

semnarea prezentului Contract Utilizatorul a achitat Pretul de ______  aferent unui numar de 
___________ ore, ore calculate incepand cu ora semnarii prezentului Contract.  

(2) Pretul inchirierii nu include valoarea unor posibile avarieri ale Bunului (sau daune) produse pe durata 
inchirierii sau eventuale amenzi, taxe,  penalitati sau valoarea oricaror altor daune suferite de Utilizator sau 
produse de acesta unor terte persoane sau bunuri. In cazul in care Utilizatorul datoreza sume de bani 

de necesitatea platii acestora, Utilizatorul va achita -moratorii in suma de 0,5%/zi de 
intarziere, calculate de la data scadenta si pana la data platii efective, acestea putand depasi debitul principal 
precum si orice costuri judiciare, avocatiale si similare necesare recuperarii acestor sume. 

(3) Utilizatorul datoreaza Pretul pentru perioada inchirierii, in cuantumul convenit chiar daca nu foloseste Bunul 
inchiriat pe durata tuturor orelor stabilite. Pretul Contractului este nerambursabil, indiferent de situatie.  

(4) In cazul in care Utilizatorul va restitui Bunul mai tarziu de expirarea numarului de ore achitate conform pct. 
1 de mai sus, pentru fiecare ora/parte de ora suplimentara Utilizatorul orului atat pretul orar 
stabilit mai sus, cat si o penaliat or in cuatum maxim al unei ore de folosinta.  

Art.4 Drepturile si obligatiile Locatorului 
a) sa puna la dispozitia Utilizatorului, Bunul inchiriat, obligatie pe care Utilizatorul confirma ca a fost indeplinita. 

b) sa asigure cantitatea de carburant necesara defasurarii traseului; 

c) sa asigure pe tot parcursul traseului un Ghid, pe care Clientul trebuie sa il insoteasca si sa ii respecte instructajul si 
instructiunile.  
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d) sa primesca de la Utilizator Pretul aferent chiriei in integralitate in momentul semnarii Contractului precum si 
sume suplimentare in caz de depasire a timpului alocat precum si orice alte daune/costuri/sume aferente;  
Art.5 Drepturile si obligatiile Utilizatorului.  
a) obligatia de a detine permis de conducere categoria B, aceasta obligatie implica conditia ca Utilizatorul sa aiba 
varsta de 18 ani impliniti;  nu are nicio raspundere in cazul in care Utilizatorul transmite informatii sau 
documente nereale sau ale altor persoane.  
b) obligatia de a prezenta Cartea de identitate la momentul semnarii Contractului, avand cunostinta si acceptand 
faptul ca aceasta va f toata durata inchirierii Bunului. 

c) obligatia de a plati  contravaloarea chiriei Bunului, chiriei suplimentare pentru depasirea orei in 
restituirea bunului precum si a oricaror costuri, daune rezultate in mod direct/indirect din utilizarea Bunului sau din 
nerespectarea obligatiilor avute in baza prezentului Contract.  
d) obligatia de a folosi in conditii normale Bunul conform instructiunilor Ghidului si prezentului Contract si 
Anexelor sale; 
e) obligatia de a returna Bunul, precum si echipamentul de protectie aferent, in aceeasi stare de functionalitate in care 
l-a primit ; 
f) Utilizatorul este singurul raspunzator pentru orice avarie adusa Bunului, precum si pentru orice vatamare adusa 
personelor/bunurilor si va suporta conform dispozitiilor legale si contractuale plata tuturor costurilor si daunelor 
aferente. Utilizatorul isi asuma intreaga raspundere cu privire la Bun. Utilizatorul isi asuma prin prezenta toate 
riscurile de daune cauzate de utilizarea Bunului sau orice vatamari cauzate persoanelor/bunurilor, inclusiv  in cazuri 
de forta majora sau din orice alta cauza, exceptand culpa exclusiva a 
necorespunzator al acestuia, prin prezenta clauza Utilizatorul renuntand la ori , in 
acest sens (inclusiv impotriva reprezentantilor, angajatilor, contractantilor sai). 
g) Utilizatorul declara ca a citit cu mare atentie si se obliga sa respecte intocmai prevederile Anexei 1 (Regulamentul 
si Instructiuni de conducere) si Anexei 2 (regulament GDPR).  
h) Utilizatorul are orice alte obligatii ce-i revin prin lege si prezentul contract, in mod direct sau indirect.  
Obligatii si declaratii speciale ale Utilizatorului:  

1. Utilizatorul declara si garanteaza ca va respecta regulile impuse, cat si regulile de circulatie, si se va asigura ca 
nu va produce niciun fel de accident de natura sa aduca vatamari unor altor persoane si/sau bunuri din jur. 

2. Utilizatorul declara si garanteaza ca va folosi, respectiv va conduce Bunul cu diligenta necesara astfel incat sa 
nu il avarieze si sa  nu-i produca niciun fel de daune. 

3. Utilizatorul declara si garanteaza ca va respecta toate regulile si va lua toate masurile in ceea ce priveste 
siguranta sa, cat si a celorlalti clienti – conducatori ai ATV-urilor/UTV-urilor prezenti pe traseu, urmand cu 
atentie instructiunile Ghidului. 

4. Sustragerea sau incercarea de a sustrage prin orice mod Bunul inchiriat, de catre Utilizator (sau pasagerul 
acestuia, dupa caz) reprezinta infractiune in sensul legii penale si se pedepseste corespunzator. Utilizatorul are 
cunostinta de faptul ca Bunul este evaluat la suma de minimum .  

ul este exonerat de orice raspundere in ceea ce priveste dispozitiile mai susmentionate, respectiv 
vatamarile suferite de Utilizator ori de persoanele care il insotesc, cauzate de manevrarea vehiculului sau de orice alt 
factor, Utilizatorul avand cunostinta si acceptand expres aceasta. De punde pentru 
pierderea sau deteriorarea obiectelor personale lasate nesupravegheate in interiorul sau pe vehiculul inchiriat. 

Art.6 Litigii. Dispozitii finale 

(1) ecutarea modificarea, incetarea si  interpretarea  clauzelor  prezentului  contract  
se  rezolva  pe  cale amiabila sau de catre instantele judecatoresti competente .   

(2) Prezentul contract se completeaza cu prevederile legale in vigoare si reprezinta vointa partilor si inlatura orice 
intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui. In cazul in care partile isi incalca 
obligatiile, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin 
echivalent banesc a obligatiei respective, nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau. 

(3) Prezentul  contract contine un numar de 4 (patru) pagini, inclusiv Anexa Nr.1 si Anexa nr. 2, care fac parte 
integranta din Contract si s-a  incheiat  in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte, la data si ora susmentionate.  

LOCATOR                   UTILIZATOR 
 
PARK EXPERT SERVICE DTL SRL     __________________________ 
 
 
 



3 
 

 
Anexa 1: REGULAMENT SI INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE ATV/UTV 

Es igatiile ce urmeaza: 
1. Pentru a conduce ATV-ul/UTV-ul . 
2. ATV-urile se conduc diferit fata de alte vehicule, cum ar fi motocic

te importante. ATV-urile/ UTV-urile pot fi foarte periculoase daca sunt 
 

3.  va recomandam sa mâneci lungi, 
pantaloni lungi, incaltaminte potrivita  

4. 
sub influenta alcoolului sau a drogurilor. 

5. Nu conduceti cu mai mult de un pasager, ATV-ul/ UTV-ul  
6. Conducerea ATV-urilor/UTV-ul 

pe care trebuie sa il insotiti.  
7. atirea efectuata inainte de inceperea traseului de 

 rea acestora va duce la 
oprirea imediata a tuturor ATV-urilor/UTV-urilor
conducatorilor 
daune personale sau materiale, va continua traseul propus in conditii de siguranta. 
de a stopa ATV-ul/UTV-ul si de a interzice Utilizatorului utilizarea acestuia, in cazul in care observa 
comportament necorespunzator al Utilizatorului sau pasagerului acestuia. 

8. Condusul ATV-ului/ UTV-ului 
 

ntare. Nu conduceti TV/ UTV sau 

 
 te important s

cu corpuri straine. Casca de protectie, o bluza cu mâneci lungi, pantaloni lungi cat si ghetele peste 
ui.  

9. În timpul condu întotdeauna am
picioare ale ATV-ului/UTV-ului unei mâini sau a unui picior poate reduce 
capacitatea de a controla ATV-ul/UTV-ul e determina chilib  

10. Atunci cand aveti un pasager riscul accidentarii este marit, conduceti cu o viteza redusa 
intotdeauna, pentru o deplas
timp ce v  frânele pe su ele alunecoase. Intotdeauna viteza corespunzatoare pentru 
urcari abrupte sau la coborârea unui deal, urcarea dealurilor sau coborarea acestora în mod 

-ului/UTV-ului, 
u . 

11. Intotdeauna pastrati o distanta intre ATV-uri/UTV-uri ce va permite oprirea in siguranta; asteptati 
de fiecare data ca ATV-ul/UTV-ul dinaintea dumneavostra sa isi termine urcarea sau coborarea unei 
pante abrupte, dupa care puteti inainta. ASIGURATI-VA de fiecare data cand stationati sau inainte de a 
cobori de pe ATV/ UTV ca motorul este oprit; la oprirea in coloana a mai multor ATV-uri/UTV-uri 
pericolul accidentarii este foarte mare daca nu respectam aceste recomandari.  

12. Manevra de intoarcere cat si virajele maxime se fac cu viteza foarte redusa, pentru a evita o 
eventuala rasturnare; daca observati ca ATV-ul/UTV-ul dumneavoastra înc -
corpul spre interiorul virajului, reducând t  

13. timp 
 

PARK EXPERT SERVICE DTL SRL  ________________ 
 
nume utilizator __________________________ semnatura _______________________ data _______2021 
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Anexa 2 (regulament GDPR) 
 

Partile se obliga sa prelucreze datele cu caracter personal obtinute in virtutea executarii prezentului 
Contract cu respectarea principiilor prevazute de art. 5 alin 1 din 

  nume, 
prenume, functie, adresa de e-mail, numar de telefon, semnatura, serie si numar CI. 
Prelucrarea datelor se efectueaza in interesul legitim al Partilor, conform articolului 6 alineat 1) litera f) din 

-contabile ale 
Partilor, monitorizarea executarii obligatiilor contractuale, recuperarea si incasarea creantelor datorate de 
Parti si orice procedura judiciara/extrajudiciara. Prelucrarea nu poate fi extinsa la alte scopuri, cu exceptia 
cazului in care Partile convin in mod expres sau exista o obligatie legala care da dreptul Partii sa prelucreze 
datele cu caracter personal. 
Partile trebuie sa pastreze o siguranta adecvata a datelor cu caracter personal. Partile trebuie sa protejeze 
datele cu caracter personal impotriva distrugerii, modificarii, difuzarii ilegale sau accesului neautorizat. 
Fiecare dintre parti este obligata sa ia masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru a proteja datele cu 
caracter personal care sunt prelucrate in temeiul prezentului contract, dupa cum urmeaza: 
- pseudonimizarea si criptarea datelor cu caracter personal; 
- capacitatea de a asigura confidentialitatea, integritatea, disponibilitatea si rezistenta continua a sistemelor 
si serviciilor care prelucreaza date cu caracter personal; 
- capacitatea de a restabili in timp util disponibilitatea si accesul la date cu caracter personal în cazul unui 
incident fizic sau tehnic; 
- un proces periodic de testare, stabilire si evaluare  a eficacitatii masurilor  tehnice si organizatorice pentru 
asigurarea securitatii prelucrarii. 
Fiecare dintre Parti  
la datele cu caracter personal sau la orice alte incidente de securitate (incalcarea datelor cu caracter 
personal) fara intarzieri nejustificate, din momentul constatarii acestor incidente. 
Partile sunt obligate sa se asigure ca numai personalul care solicita direct accesul la datele cu caracter 
personal pentru a indeplini obligatiile conform prezentului Contract are acces la astfel de informatii si ca 
personalul respectiv nu prelucreaza datele cu caracter personal decat in conformitate cu instructiunile 
primite. Partile trebuie sa se asigure ca personalul care are acces la datele cu caracter personal in temeiul 
executarii prezentului Contract este tinut sa respecte o obligatie de confidentialitate cu privire la aceste 
informatii. 
Oricare dintre Parti se obliga sa nu comunice datele personale transmise de cealalta Parte catre terti cu 
urmatoarele exceptii (i) exista temei legal sau (ii) Partea si-a exprimat acordul expres in scris. 
Dupa incetarea relatiei contractuale, Partile se obliga sa stearga sau sa returneze toate datele cu caracter 
personal, inclusiv orice copie a acestora, in masura in care nu mai sunt necesare. 
Clauza de mai sus nu se aplica in masura in care oricare dintre Parti este obligata sa pastreze datele in 
conformitate cu legislatia in vigoare sau in scopuri de documentare. In cazul imposibilitatii tehnice de a 
sterge sau de a distruge datele prelucrate in forma electronica, Partile trebuie sa ia masuri rezonabile pentru 
a face aceste date inaccesibile, nedetectabile si nemodificabile si orice prelucrare nejustificata trebuie sa fie 
interzisa. 
 
PARK EXPERT SERVICE DTL SRL  _________________________ 
 
 
 
nume utilizator __________________________ semnatura _______________________  data _______2021 
 


