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CONTRACT ÎNCHIRIERE BICICLETE  
  

Contract de închiriere biciclete între:  

1. FISCU MELINDA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, număr de înregistrare 34292163 și  

2. LOCATOR/CLIENT (denumit în continuare Client):  

Nume: __________________________, Prenume:___________________________________ 

 

Număr telefon:_____________, Tip Document:__________, Număr Document______________ 

 

Adresa:_ ____________________________________________________________________ 

  

FISCU MELINDA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ (denumită în continuare ca LCT) acceptă să 

închirieze următoarea bicicletă către Client, cu condiția ca chiriașul să fie de acord cu toți termenii și 

condițiile prevăzute mai jos (inclusiv eliberarea de creanțe) și demonstrează acel acord cu semnătura 

sa de mai jos. Bicicleta se închiriază pentru perioada de timp specificată după cum urmează:  

 

Bicicletă ID/Model: __________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Accesorii livrate:____________________________________________________________________ 

 

Cost închiriere:_ _________. Garanție: _______ ____.Perioadă închiriere: ______________________ 

 
CITIȚI SECȚIUNILE URMĂTOARE ÎN ÎNTREGIME ȘI CU ATENȚIE ÎNAINTE DE A SEMNA! ACEST CONTRACT 

ESTE O OBLIGAȚIE VALABILĂ ȘI LEGALĂ PENTRU A DISCULPA LCT DE LA TOATE OBLIGAȚIILE  

CUNOSCUTE ȘI NECUNOSCUTE ȘI NU POATE FI TRASĂ LA RĂSPUNDERE ȘI NU POATE FI ATACATA ÎN 

INSTANȚĂ PENTRU ACȚIUNI CE AU LA BAZĂ UTILIZAREA BICICLETEI. 

Termeni si Condiții  

1. Asumarea riscului. Clientul e deplin responsabil și conștient că e complet răspunzător pentru daunele de orice natură 

(materiale, morale, fizice, etc) provocate clientului sau a unei terțe părti. Clientul e conștient că activitățile ce implică 

utilizarea bicicletei implică riscuri de rănire corporală, morală, incusliv moartea. Clientul își asumă și acceptă toate 

riscurile associate cu utilizarea bicicletei.  

2. Clientul e de accord și conștientizează că doar el va fi singurul utilizator al bicicletei si al accesoriilor livrate și va folosi 

bicicleta cu grijă, în siguranță și într-o manieră conștiincioasă. Locatorul este obligat să observe și să se supună regulilor 

și instrucțiunilor publicate de LCT pe lightcycling.ro si tuturor legilor în vigoare. 

3. Activități interzise. Locatorul nu are voie să încalce următoarele reguli în timpul utilizării bicicletei:   

• Este interzisă transportarea pasagerilor pe bicicletă.   

• Pentru transportul de substanțe inflamabile, toxice, explozive sau periculoase; 

• Pentru a fi subînchiriate la terți; 

• De persoane care sunt sub influența băuturilor alcoolice sau a drogurilor; 

• De către minori sub 14 ani; 

4. Clientul înțelege că este obligat să respecte legislația rutieră în vigoare. Incluzând faptul că nu are voie să circule sub 

influența băuturilor alcoolice, circulând utilizând telefonul. Orice infracțiune pe care o comite privitor la circulația rutieră, 

sunt în întregime responsabilitatea Clientului, incluzând plata amenzilor precum și costurile aferente restituirii bicicletelor 

daca este cazul. 

5. Utilizare in nesiguranță. Dacă în orice moment LCT consideră că Clientul s-a implicat într-o situație periculoasă sau 

nesigură în utlizarea bicicletei, LCT este împuternicită să incheie imediat contractul de închiriere. La notificarea încetării, 

Clientul trebuie să returneze bicicleta în zona de retur desemnată. Dacă contractul este terminat pentru clauza de “Utilizare 

în nesiguranță, Clientul nu va primii banii aferenți costului închirierii și nu îi va fi restituită Garanția. LCT va determina, la 

discreția sa, dacă comportamentul sau activitatea este nesigură sau periculoasă.   

6. Reparații și mentenanță. În cazul unei defecțiuni, Clientul nu trebuie să abandoneze bicicleta. Clientul trebuie să 

contacteze LCT imediat pentru a înlocui bicicleta cu una echivalentă sau superioară calitativ, in limita disponibilităților. 
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Toate reparațiile necesare în cazul unei defecțiuni vor fi suportate de către Client. LCT poate reține parțial (sau total) 
Garanția asociată contractului pentru a acoperi reparația daunelor. În cazul în care daunele aduse bicicletei depășesc 

valoarea depozitului de garanție, Clientul va fi facturat de LCT pentru valoarea totală a daunelor cauzate de Client în 

perioada de închiriere, si Clientul se obligă să achite aceste facturi. 

7. Clientul e de accord sa nu să nu ajusteze sau să modifice părțile mecanice ale bicicletei.  

8. Bicicleta trebuie parcată într-un loc unde nu afectează siguranța pietonilor și in locuri unde este minimizat furtul bicicletei 

(exemplu: să nu o parcheze pe alei intunecoase).   

9. Clientul va returna bicicleta echipei LCT la ora, ziua și locatia specificată. O întarziere a returnării bicicletei va fi taxată 

corespunzător costului închirierii pe durata timpului suplimentar.  

10. Recomandăm cu tărie Clientului să poarte o cască, să folosească echipament de siguranță și îmbrăcăminte 

corespunzătoare. Lumini de față și spate sunt necesare în caz de luminoizitate scazută. Acestea pot fi închiriate la cerere. 

11. Clientul este responsabil pentru pierderea sau distrugerea bicicletei sau echipamentului livrat, care este in 
exclusivitate proprietatea LCT. În cazul în care bicicleta sau echipamentul este pierdut, distrus sau avariat nemaiputand 

fi reparat in considerentul LCT, Clientul e de accord și se obligă să plătească LCT suma corespunzatoare cu 

valoarea de achiziție a bicicletei sau echipamentului avariat, distrus sau furat. Costurile de înlocuire vor fi determinate 

de LCT. În caz de furt, Clientul va fi responsabil pentru achitarea integrală a pretului de achizitie al bicicletei, precum 

și costul afferent accesoriilor care au fost livrate cu bicicleta în momentul închirierii.  

12. Condițiile de retur a bicicletei. Clientul trebuie să returneze bicicleta în zona de retur stabilită, curată și in aceeași 

condiție precum a fost în momentul în care i-a fost închiriată bicicleta Clientului, exceptând uzura și utilizarea normală. 

13. LCT are dreptul de a-și selecta clienții nefiind obligată sa-și motiveze refuzul în cazul unei solicitări. În acest sens ne 

rezervăm opțiunea de a cere informații suplimentare despre solicitanți sau anumite sume cu titlu de garanție.   

14. Dacă echipamentul nu este returnat in cel mult 12 ore de la expirarea duratei de închiriere, abaterea se poate 

considera “Suspect de furt” și se va aplica automat o sancțiune penalizatoare de 150 de lei și, în plus, vor fi sesizate 

organelle competente pentru începerea procedurilor legale de recuperare a echipamentului și de pedepsire a Clientului. 

  

Clientul a citit, întelege și e de accord cu toți termenii, regulile specificate în acest contract, fără echivoc. 

  

   

Numele și Prenumele Clientului: 

  

______________________________ 

Semnătură: 

 

______________________________ 

 

 

Data:_____________ 

FISCU MELINDA PERSOANA    

FIZICA AUTORIZATA  
  

Semnătură: 

 

_______________________________ 

 

  
 

 


