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         Anexa nr. 2  

Drepturile şi obligaţiile Operatorului şi Utilizatorului de biciclete electrice 

 

Drepturile şi obligaţiile Operatorului de biciclete electrice sunt: 

a) să pună la dipoziţia Utilizatorului Bicicleta stabilită;  

b) să predea Utilizatorului Bicicleta având acumulatorul încărcat;  

c) să furnizeze serviciul de încărcare a acumulatorului conform programului afişat;  

d) să pună la dispoziţia utilizatorului instrucţiunile de folosire a bicicletei; 

e) să pună la dispozitia Utilizatorului bicicleta care să întrunească toate condiţiile tehnice de folosire, fiind în stare normală de 
funcţionare si neavând defecţiuni şi/sau lipsuri; 

f) să înlocuiască în cel mai scurt timp posibil, Bicicleta avariată grav, dacă acesta se afla pe o rază de cel mult 15 km de locaţia de 
închiriere şi numai în condiţiile în care dispune de Biciclete disponibile; 

g) să asigure asistenţa tehnică şi service, atunci când îi este solicitată de către Utilizator; 

h) să se abţină de la orice fapt care ar avea drept consecinţă tulburarea Utilizatorului în folosinţa bunului, tulburare de fapt sau de drept. 
Operatorul nu răspunde de tulburarea cauzată prin faptul unui terţ care nu invoca vreun drept asupra bunului;  

i) Operatorul este garant pentru evicţiunea bunului şi pentru viciile ascunse ale Bicicletei care îi impiedică întrebuinţarea. Operatorul e-
bike nu răspunde însă pentru vicii care îi fac Utilizatorului incomodă folosinţa, şi pe care acesta din urma le-a putut constata la 
închiriere; 

j) orice alte drepturi şi obligaţii ce-i revin prin lege.  

 



 

Drepturile şi obligaţiile Utilizatorilor bicicletelor electrice sunt: 

a) de a avea vârsta de 18 ani împliniţi; 

b) de a plăti contravaloarea chiriei Bicicletei, odată cu preluarea acesteia, iar în caz de prelungire a duratei contractului cu acordul 
Operatorului, odată cu restituirea Bicicletei (în cazul în care se percepe taxă de închiriere a bicicletelor); 

c) de a exploata în condiţii normale Bicicleta, conform instrucţiunilor de folosire şi întreţinere elaborate de fabricant şi specificate în manualul 
de utilizare;  

d) de a achita amenzile emise de autorităţi pentru contravenţii sau infracţiuni săvârşite pe perioada închirierii de către conducătorii Bicicletei;  

e) în cazul unor avarii aduse Bicicletei, cu exceptia celor provocate prin forţa majoră, Utilizatorul răspunde pentru toate cheltuielile aferente 
aducerii la starea iniţială a Bicicletei sau înlocuirii acesteia cu una similară ca marcă, tip, dotări; 

f) pentru ca pagubele produse în urma unui eveniment rutier sau furt să poată fi recuperate este obligatorie declararea acestora de către 
Utilizator/conducatorul Bicicletei organelor de poliţie din raza localităţii în care s-a produs evenimentul, urmând ca în caz contrar 
contravaloarea pagubelor să fie suportată integral de către Utilizatorul/conducatorul Bicicletei; 

g) în cazul în care Bicicleta a fost condusă sub influenţa alcoolului şi/sau a drogurilor ori altor substanţe stupefiante, răspunderea în 
recuperarea materială a pagubelor aparţine în totalitate Utilizatorului/conducătorului Bicicletei; 

h) să apere bunul închiriat contra uzurpărilor. Prin uzurpare se înţelege orice atingere provenită de la un terţ asupra posesiei bunului dat în 
locaţiune. Utilizatorul are obligaţia de a-l înştiinţa pe Operator în timp util, pentru ca acesta din urmă să fie în masură să se apere contra 
încercării de uzurpare; Dacă Utilizatorul neglijează să-l informeze pe Operator, va răspunde de prejudiciul suferit de Operator în urma 
neînştiinţării; 

i) la încetarea perioadei de închiriere, Utilizatorul va preda Bicicleta închiriată cu dotările aferente către Operator; 

j) orice alte drepturi şi obligatii ce-i revin prin lege.  

 

 



 

Garanţia. Service-ul 

(1) Operatorul  garantează că Bicicleta ce o închirează întruneşte toate condiţiile tehnice de folosire, fiind în stare normală de funcţionare şi 
neavând defecte şi lipsuri.  

(2) La solicitarea Utilizatorului, Operatorul va acorda asistenţă tehnică precum şi service, în caz de nevoie. 

(3)    Operatorul nu răspunde de nefuncţionarea, funcţionarea necorespunzătoare, sau accidentele nedorite dacă acestea se datorează exclusiv 
culpei Utilizatorului în utilizare sau nerespectarea de către acesta a instrucţiunilor de folosire, precum şi în cazul în care nu s-a solicitat 
asistenţă tehnică Operatorul e-bike. 

(4) Utilizatorul se obligă să se îngrijească de Bicicleta, respectând instrucţiunile de utilizare şi menţinând-o în stare bună de funcţionare pe tot 
parcursul închirierii. 

 

Condiţii de folosire 

(1) Utilizatorul închiriază Bicicleta în scopul transportului de personal. Capacitatea maximă a Bicicletei este de max. 100 kg. Orice altă 
utilizare contrară atrage culpa Utilizatorului, pentru eventualele daune sau avarii produse.  

(2) În cazul în care Bicicleta a fost utilizată de o altă persoană decât Utilizatorul, răspunderea pentru pagubele cauzate printr-un eveniment 
rutier revine Utilizatorului, în solidar cu persoana implicată în eveniment, Operatorul având posibilitatea de urmărire a oricăruia dintre cei 
2, pentru recuperarea prejudiciilor. 

(3)  Sub sancţiunea plăţii de daune, Bicicleta nu va fi folosită în următoarele situaţii: 

a) în contradictie cu legislaţia în vigoare şi cu orice alte reguli de circulaţie; 

b) pentru transportul de persoane sau bunuri în scopul obţinerii de venit; 

c) pentru împingerea sau remorcarea altor vehicule, remorci sau a altor obiecte; 



d) în timp ce Utilizatorul sau persoana care o utilizează este sub influenţa alcoolului, drogurilor, narcoticelor sau a altor substanţe ce pun 
în pericol abilităţile psihice şi fizice de a reacţiona; 

e) în concursuri, curse sau teste auto; 

f) pe drumurile nemarcate pe hărţile incluse în materialele promoţionale elaborate în cadrul proiectului; 

g) să nu fie dat în folosinţă unei persoane neautorizate (oricare alta persoană faţă de persoana care a semnat registrul de închirieri 
biciclete electrice); 

h) Utilizatorul se obligă să păstreze Bicicleta în siguranţă pe durata în care nu o foloseşte. 

(4) Utilizatorul este responsabil pentru valoarea totală a reparaţiilor în caz de daună asupra bicicletei sau daună intervenită în legatură cu 
bicicleta într-unul din cazurile de mai sus. 

(5) În caz de accident, Utilizatorul îţi asumă obligaţia ca, în cel mai scurt timp posibil, să anunţe Operatorul şi să se prezinte la cel mai 
apropiat operator de biciclete electrice.  

(6) Operatorul nu răspunde pentru pagubele suferite de Utilizator ori de persoanele care îl însoţesc, în legatură cu Bicicleta, pentru pierderea 
sau deteriorarea bunurilor personale lăsate nesupravegheate asupra Bicicletei. 
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