
REGULAMENT/CONTRACT
DE ÎNCHIRlERE ECHIPAMENTE
DE SCHI/SNOWBOARD

 1. Se poate închiria de către Proprietar către Utilizator a unuia sau mai 

multor bunuri necesare practicării schiului și/sau snowboardingului, constând în:

 A) Schiuri marca Head

 B) Clăpari marca Head

 C) Bețe marca Head

 D) Snowboard marca Head

 E) Boots marca Head

 F) Cască protecție marca Head

 2. Închirierea intră în vigoare la data și ora semnării contractului sub condiția

 Ÿ achitării de către Utilizator a tarifului închirierii 

 Ÿ depunerii unei garanții (Carte de identitate, Pasaport, Permis de 

 conducere proprie in original)

 2.2. Bunurile menționate la art. 1 se închiriează pe o durată de 4 ore sau 1 -5 zile, 

începând cu data și ora semnării contractului si se poate folosi numai la partia Lobogó.

 2.3. Prin semnarea contractului de închiriere Utilizatorul recunoaște că a preluat 

bunurile menționate la art. 1, în stare perfectă, având dreptul de a le utiliza pentru 

durata menționată la pct. 2.

 2.4. În cazul închirierii pe zile, contractul începe la ora preluării bunurilor 

(considerându-se a fi zi integrală) și se încheie la ora 21:00 a ultimei zile din perioada 

indicată ca și durată a contractului.

 2.5. Depășirea duratei de utilizare a bunurilor, în sensul nerestiturii bunurilor la 

ora la care expiră prezentul contract, indicată la art. 2.2. și 2.4. atrage obligarea 

Utilizatorului la plata tarifului de închiriere aferent bunului/bunurilor, conform art. 4, ce 

se va calcula pentru fiecare oră de depășire. Părțile convin că orice fracțiune de oră 

începută se consideră oră întreagă și se taxează integral.

 3.1  Proprietarul se obligă:

 a) să pună la dispoziția Utilizatorului bunul/bunurile convenite de îndată după 

semnarea contractului, plata prețului și depunerii garanției de către Utilizator

 b) să regleze bunul/bunurile în conformitate cu indicațiile Utilizatorului 

 c) să preia bunul/bunurile la finalul perioadei de închiriere convenite la centrul 

de închirieri din Băile Homorod – Complex Lobogo

 d) să verifice starea echipamentelor la finalul perioadei de utilizare în momentul 

preluării de la Utilizator și să comunice acestuia orice daună pe care o poate constata 

pe loc

 e) să restituie Utilizatorului integral garanția depusă de acesta, în măsura în care 

Utilizatorul restituie bunul/bunurile în termenul convenit la art. 2.2. și în urma 

verificărilor se constată că acestea sunt restituite fără daune ce s-ar putea constata pe 

loc

 f) proprietarul are dreptul să deducă din suma depusă cu titlu de garanție 

valorile stabilite conform art. 2.5. pentru depășirea duratei de închiriere, precum și pe 

cele aferente eventualelor daune produse de Utilizator bunurilor închiriate, constatate 

cu ocazia restituirii

 g) în situațiile în care: a) garanția nu acoperă tariful datorat ca urmare a 

depășirii duratei de utilizare și/sau daunele cauzate de Utilizator bunului/bunurilor 

închiriate sau b) deteriorarea acestora nu este vizibilă de îndată, însă ele se constată 

ulterior restituirii, Proprietarul va avea dreptul să se adreseze instanțelor de judecată 

pentru acoperirea de către Utilizator a prejudiciului cauzat.

 3.2 Utilizatorul se obligă:

 a) să completeze toate datele de identitate necesare în vederea identificării sale 

și să citească termenii și condițiile prezentului contract

 b) să preia bunul/bunurile închiriate de îndată după semnarea prezentului 

contract, plata tarifului de închiriere și depunerea garanției

 c) prin semnarea prezentei Utilizatorul declară că a luat la cunoștință despre 

faptul că garanția poate fi reținută de Proprietar în cazul în care: 

  1) Utilizatorul nu respectă durata de închiriere a bunurilor, în limita sumelor 

datorate cu titlu de tarif de închiriere suplimentar

   2) Utilizatorul provoacă daune bunului/bunurilor închiriate, în măsura 

necesară acoperirii acestora

 d) să restituie bunul/bunurile închiriate la termenul indicat în contract și în starea 

în care le-a preluat, la centrul de închirieri din cadrul Complexului Lobogo - Băile 

Homorod 

 e) să transmită Proprietarului orice informații care ar modifica modul de reglaj al 

bunului/bunurilor

 f) să utilizeze bunul/bunurile în conformitate cu destinația lor și cu modul normal 

de utilizare

 g) să nu distrugă și/sau să nu altereze voluntar sau involuntar bunul/bunurile 

închiriate, utilizându-le într-un mod impropriu sau pe o suprafață care nu permite 

practicarea în condiții normale a sportului pentru care bunul/bunurile au fost 

concepute

 h) să nu le subînchirieze unei alte persoane, cu excepția situației părinților care 

închiriază bunul/bunurile în vederea utilizării de către copiii lor minori

 i) să asigure paza bunului/bunurilor închiriate ca un bun proprietar, fiind integral 

răspunzător în caz de furt, pierdere, distrugere sau deterioare a acestora, răspunderea 

sa întinzându-se până la valoarea de piață (de nou) a bunului/bunurilor

 i) să suporte tarifele de închiriere, tarifele aferente depășirii duratei de închiriere, 

precum și prejudiciile cauzate în caz de distrugere, pierdere, furt sau deteriorare a 

bunului/bunurilor închiriate.

 

 4. Tariful închirierii

 4.1. Utilizatorul se obligă să plătească tariful orar/zi stabilit de către Proprietar, 

după cum urmează:

 4.2. Plata tarifului menționat se achită în avans pentru durata convenită a 

închirierii, la data semnării contractului și a preluării bunului.

 4.3. Tariful de închiriere datorat de Utilizator pentru depășirea duratei închirierii, 

conform art. 2.5. se achită de acesta la momentul restituirii bunului/bunurilor, raportat 

la durata depășirii sau se va deduce din garanția constituită la data semnării prezentei.

4.4. În vederea încheierii, Utilizatorul va depune, o garanție (Carte de identitate, 

Pasaport, Permis de conducere proprie in original) care îi va fi restituită la momentul 

predării bunului/bunurilor către proprietar sau se va reține de către acesta din urmă, 

conform dispozițiilor art. 3.1.f.

 5. Alte clauze

 5.1. Proprietarul nu răspunde pentru niciun fel de accidentări, vătămări, deces 

și/sau pagube materiale suferit de Utilizator sau terți care ar avea loc în legătură sau 

în urma utilizării oricărui bun/bunuri închiriate de la Poprietar.

 5.2. Prezentul contract încetează înainte de expirarea termenului de plin drept, 

fără a mai fi necesară intervenţia unei instanţe judecătoreşti, în cazul în care 

Utilizatorul nu îşi execută una dintre obligaţiile enumerate la pct. 3.2, din prezentul 

contract;

 5.3. Eventualele litigii în legătură cu prezentul contract vor fi supuse spre 

soluționare instanțelor competente de la sediul Proprietarului.

 5.4. Clauzele privind dreptul Proprietarului de a pretinde tariful de depășire 

conform art. 2.5, dreptul de a reține garanția, compețenta insțantelor judecătorești și 

orice alte clauze considerate conform art. 1203 Cod Civil ca fiind clauze neuzuale au 

fost agreate expres de catre părți. Partea în detrimentul căreia au fost prevăzute 

clauzele neuzuale menționate anterior se declară de acord cu acestea prin semnarea 

prezentului Contract, neavând dreptul de a invoca caracterul nescris sau invaliditatea 

acestor clauze sau de a pretinde despăgubiri decurgând din acestea.

 5.5. Condițiile închirierii și clauzele prezentei convenții au fost puse la dispoziția 

Utilizatorului atât prin predarea unui exemplar original al contractului, cât și, anterior 

semnării, prin mail de la o�ce@lobogo.ro, Utilizatorul înțelegând toate prevederile 

contractuale și semnând în deplină cunoștință de cauză.

 

echipament
felszerelés

1 zi/nap 4 ore/ÓRA
1 zi/nap

COPII / GYEREK

echipament complet
teljes felszerelés

(ski, clăpari, bețe / síléc, bakancs, bot)

ski / síléc

65 Ron 45 Ron 50 Ron

35 Ron 30 Ron 30 Ron

clăpari / bakancs

cască / sisak

bețe / bot

30 Ron 25 Ron 25 Ron

15 Ron 10 Ron 10 Ron

10 Ron 10 Ron 10 Ron

premium ski / prémium síléc 100 Ron

www.lobogo.ro


