CONTRACT DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ ŞI SERVICE AUTO
NR……din ..…/…../2013

CAP.I PĂRŢILE CONTRACTANTE
1. S.C. SIMPO TRANS SERVICE SRL cu sediul în şos. Bucuresti -Urziceni
nr. 21, comuna Afumaţi, judeţul Ilfov, telefon: 021.350.30.12 ;13, fax: 021.350.30.14/15,
e-mail: office@simpotrans.com şi punct de lucru in sos. Colentina nr. 345, sector 2,
Bucuresti, telefon: 031.730.93.00; 01; 02, 021.240.33.15, fax: 031.730.93.03, email:
colentina@simpotrans.com, înregistratã la Registrul Comerţului sub nr. J23/825/2004,
cod înregistrare fiscalã: RO16492988, având cod IBAN: RO67BRDE445SV28438244450
deschis la BRD-GSG Aviatiei, reprezentatã legal de Dl. SIMION NICULAE - Director
General în calitate de PRESTATOR pe de o parte
Şi,
2. Asociatia CLUB DUSTER cu sediul în Chiajna str intr. AI Cuza nr 4, judetul
Ilfov, inregistrata in registrul persoanelor juridice prin Sentinta civila nr. 6539/94/2011, a
Judecatoriei Buftea Comerţului, cod înregistrare fiscalã 28933808 din 29.07.2011 având
cod IBAN: RO21BTRL04501205443994xx, deschis la Banca Transilvania- Stirbei VodaBucuresti reprezentatã legal de Dl Narcis Costache, cu functia de Presedinte, în calitate de
BENEFICIAR.
Au convenit la încheierea prezentului contract, cu respectarea urmatoarelor clauze
contractuale :
CAP.II OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.2.1 Acordarea de asistenţã tehnicã şi service în termen de garanţie şi post
garanţie de către PRESTATOR autoturismelor Membrilor BENEFICIARULUI.
CAP.III DURATA CONTRACTULUI
Art.3.1 Contractul se încheie pe termen de 1(un) an şi intra în vigoare la data
semnării lui de către ambele părţi.
Art.3.2. La expirarea termenului de 1(un) an, valabilitatea contractului se
prelungeşte automat cu o perioadă de 1(un) an, dacă în ultimele 30 de zile de valabilitate,
niciuna din parţi nu şi-a exprimat dorinţa de reziliere.
CAP.IV MODALITATEA DE DERULARE A CONTRACTULUI
Art.4.1.La prezentarea delegatului BENEFICIARULUI cu autoturismul în unitatea
service, PRESTATORUL este obligat să facă un deviz antecalcul pentru lucrările
comandate ce vor fi executate, dacă delegatul o cere.

Art.4.2. Delegatul BENEFICIARULUI va avea tot sprijinul salariaţilor din recepţia
service pentru ca acest deviz antecalcul să fie adus la cunoştiinţa persoanelor competente
ale BENEFICIARULUI în obţinerea acordului de începere a lucrării.
Art.4.3. Pe parcursul intervenţiei, pentru lucrări suplimentare PRESTATORUL va
lua acceptul verbal delegatului BENEFICIARULUI.
Art.4.4. La terminarea interventiei, PRESTATORUL întocmeşte devizul şi factura,
din care un exemplar este ridicat de conducătorul auto sau delegatul BENEFICIARULUI şi
pe care respectivul certifica prin semnatură că a recepţionat autoturismul având lucrările
din deviz executate, această semnatură reprezentând şi acceptul BENEFICIARULUI
pentru plata facturii.
Art.4.5. BENEFICIARUL, prin membrul sau, achită factura la finalizarea lucrarii
prin numerar, ordin de plata,virament, filă CEC în contul PRESTATORULUI.
Art.4.6. Membrului BENEFICIARULUI i se acorda o reducere de 20% din tariful
pe ora de manoperă pentru lucrări de mecanică, electrică, tinichigerie, iar pentru Inspecţia
Tehnică Periodică o reducere de - 10 % din tarif.
Art.4.7.Tarifele pentru toate lucrările enumerate mai sus sunt cuprinse în ANEXA
NR.1, care face parte integrantă din contract.
Art.4.8. Piesele pentru gama Dacia sunt la pret de producator (adaos 0%).
BENEFICIARULUI i se acorda o reducere de 10% din costul pieselor de origine utilizate
in interventie
CAP.V.CONDIŢII DE PLATĂ
Art.5.1. Plata facturilor se va face la termenul stabilit la Cap. IV, Art.4.5.
Art..5.2. Lucrarea executată devine « bună de plată » odată cu semnarea de către
delegat (conducător auto) a devizului de lucrări şi a facturii.
Art.5.3. Eliberarea autoturismului după efectuarea lucrărilor solicitate se face odată
cu confirmarea platii facturii de către Membrul BENEFICIARULUI.
CAP.VI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI
Art.6.1.PRESTATORUL se obligă să execute reparaţiile cerute de către
BENEFICIAR în conformitate cu normele în vigoare.
Art.6.2. PRESTATORUL se obligă să respecte termenul de execuţie al reparaţiilor,
iar atunci când există urgenţe, să facă în aşa fel încât să execute lucrarea cu prioritate în cel
mai scurt timp.
Art.6.3. PRESTATORUL garantează efectuarea raparaţiilor în bune condiţii şi
asigură calitatea pieselor înlocuite (fac excepţie piesele şi materialele aduse de către
BENEFICIAR).
Art.6.4. PRESTATORUL se obligă să tracteze autoturismele BENEFICIARULUI
prin serviciul de ASISTENŢĂ TEHNICĂ PROPRIE (NR.TELEFON : 0724.343.580)
dacă autovehiculele nu se pot deplasa singure până la una dintre unităţile service ale
PRESTATORULUI, astfel :

-a)gratuit: în limita a 30 KM distantă de SC SIMPO TRANS SERVICE SRL.
-b) contra-cost: 1.00 lei /KM cu TVA inclus, peste limita de 30 KM.
OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI
Art.6.5.Membrul BENEFICIARULUI se obligă să comande şi să plătească
reparaţiile efectuate de către PRESTATOR.
Art.6.6.Membrul BENEFICIARUL se obligă să conlucreze cu şeful de atelier sau
consilierul de la recepţie pe durata execuţiei lucrărilor, stabilind de comun acord, măsurile
şi soluţiile tehnice ce se impun pentru o mai bună operativitate şi pentru eliminarea
timpilor morţi daunători ambilor parteneri.
Art.6.7. BENEFICIARUL notifica în scris identitatea Membrilor săi pentru
efectuarea comenzilor de reparaţie şi a recepţiei la terminarea lucrărilor, prin Anexa 2.
Art.6.8. Pentru o mai bună derulare a activităţii, Membrul BENEFICIARULUI are
obligaţia ca atunci când nu sunt situaţii de urgenţă să programeze autoturismul pentru
lucrări din timp şi să le respecte .
Art.6.9.Beneficiarul trimite pentru reparatii Prestatorului, autoturismele conform
Anexei Nr. 2 atasate contractului.
Art.6.10 Membrul are obligatia de a se legitima cu legitimatia personalizata emisa
de BENEFICIAR
CAP.VII RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
Art.7.1 Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate
prin contract, partea în culpă răspunde în condiţiile legii.
Art.7.2 Partea care din cauze culpabile nu-şi execută obligaţiile asumate prin
prezentul contract datorează penalităţi în cuantum de 0,1% pe zi din valoarea obligaţiilor
neexecutate.
CAP.VIII GARANŢII
Art.8.1 PRESTATORUL garantează, pe propria răspundere, că serviciile prestate
stipulate în prezentul contract corespund certificatului de garanţie acordat.
Art.8.2 PRESTATORUL oferă garanţie pentru manoperă de 3 luni de zile de la data
efectuării lucrării, iar pentru piese conform legilor în vigoare (in funcţie de categoria
acestora) conform certificatului de garanţie eliberat odată cu factura.
Art.8.3.PRESTATORUL este obligat faţă de Membrul BENEFICIARULUI, pentru
toate serviciile reclamate în cadrul termenului de garanţie, să asigure şi să suporte toate
cheltuielile pentru montarea, intreţinerea, repararea sau înlocuirea acestora, precum şi
cheltuielile de manipulare, diagnosticare, expertizare, montare, ambalare şi transport
aferente.Perioada de garanţie a bunurilor defecte va fi prelungită cu perioade egale cu
timpul de imobilizare a bunurilor pentru remedierea defecţiunilor. Bunurile care înlocuiesc
pe cele defecte în cadrul termenului de garanţie vor beneficia de un nou termen de garanţie
care curge de la data preschimbării bunurilor.

Art.8.4.PRESTATORUL nu va răspunde pentru deteriorările bunurilor ca urmare a
utilizării necorespunzătoare a bunurilor, în situaţia în care Membrul
BENEFICIARULUIignoră indicaţiile PRESTATORULUI referitoare la modul de
exploatare a acestora.
CAP.IX TERMENE
Art.9.1.Termenele de execuţie sunt stabilite de către PRESTATOR şi sunt aduse la
cunostiinţa Membrului BENEFICIARULUI la primirea comenzii de reparaţie.
Art.9.2.Pentru derularea în bune condiţiuni a contractului, din partea
PRESTATORULUI au fost desemnate următoarele persoane de contact :
-SIMPO TRANS AFUMATI : -Telefon centrala :021.350.30.12 ;13
-fax 021.350.30.14 ;15 ;
-Sef Atelier -Dl NIDELEA MIRCEA,telefon:0727.500.722;
-Receptie Atelier Mecanica-telefon direct:0372.780.000;
-SIMPO TRANS COLENTINA: - Telefon centrala:021.240.33.15;
031.730.93.00;01;02.fax 031.730.93.03.
-Sef Atelier-Dl SIMION GHEORGHE,telefon: 0728.180.722;
-Receptie Atelier Mecanica-telefon direct:0372.780.008.
Din partea Asociatia CLUB DUSTER , conform Anexa Nr. 2.
CAP. X ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Art.10.1.Prezentul contract încetează în urmatoarele cazuri:
-prin acordul părţilor;
-la împlinirea termenului contractului, daca una din parti si-a exprimat dorinta de
reziliere a contractului cu de 30 zile inainte de expirare;
-prin reziliere, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor asumate prin prezentul contract de
către una din părţi.
Rezilierea operează de plin drept, fără nici o formalitate, fără a fi necesară punerea în
întârziere şi fără intervenţia instanţei judecătoresti.
CAP. XI FORŢA MAJORĂ
Art.11.1.Dacă un caz de forţă majoră impiedică sau întârzie (parţial sau total) executarea
contractului de către oricare parte contractantă, atunci partea contractantă afectată va fi
exonerată de îndeplinirea obligaţiilor sale dar numai pe perioada în care a fost împiedicată /
întârziată din cauza forţei majore.
Art.11.2.Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în scris,
în maxim 48 de ore, existenţa cazului de forţă majoră.
Art.11.3.Forţa majoră este constatată de către o autoritate competentă.

CAP. XII SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
Art.12.1.BENEFICIARUL şi PRESTATORUL vor face toate eforturile pentru a rezolva
pe cale amiabilă,prin tratative directe,orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între
ei în cadrul sau în legătură cu indeplinirea contractului.
Art.12.2.Eventualele litigii ivite pe durata executării contractului vor fi soluţionate de
către instanţele judecătoreşti competente,din localitatea unde îşi are sediul
PRESTATORUL.
CAP. XIII DISPOZITII FINALE
Art.13.1 Orice modificare a clauzelor contractuale se face numai cu acordul ambelor
părţi,prin act adiţional la prezentul contract.
Art.13.2.Niciuna dintre părţi nu are dreptul de a transfera drepturile şi obligaţiile sale
unui terţ, fără acordul scris al celeilalte părţi.
Art.13.3.Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
Prezentul contract a fost redactat şi încheiat astăzi …………,la sediul societăţii prestatoare,
în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă şi va intra în
vigoare la data semnării şi stampilării sale de către părţi.

PRESTATOR
SC SIMPO TRANS SERVICE SRL
SIMION NICULAE
Director General

BENEFICIAR
Asociatia CLUB DUSTER
NARCIS COSTACHE
Presedinte

