
GENERAL	 TERMS	 AND	 CONDITIONS	 FOR	 USE	
OF	CHARGING	INFRASTRUCTURE	
	
	
In	force	from	01.12.2018,	amended	pursuant	to	
the	Order	 of	 the	 Executive	Officer	 of	 eMobility	
Charging	SRL	dated	26.01.2021	
	
	
eMobility	 Charging	 SRL	 (Eldrive),	 with	 UIC	
36602260,	 with	 headquarters	 and	 registered	
address:	 Floreasca	 Tower,	 175,	 Floreasca	 Ave,	
5th	 floor,	 District	 1,	 Bucharest.	 offers	 services	
related	 to	 delivery,	 installation,	 servicing	 and	
operation	 of	 charging	 stations	 for	 electric	
vehicles	on	territory	of	Romania,	for	the	purpose	
of	 selling	 the	 complex	 service	 "e-vehicles	
charging"	 for	 the	 benefit	 of	 third	 parties	
(customers).	
	
These	General	Terms	and	Conditions	govern	the	
relations	 between	 Eldrive	 and	 the	 electric	
vehicle	 driver	 (hereinafter	 referred	 to	 as	 the	
"Customer"	 or	 You)	 using	 Eldrive's	 mobile	
application	 for	 electric	 vehicle	 charging,	 the	
Mobile	Application’s	Payment	Functionality	and	
the	 Eldrive	 Customer	 Portal	 (hereinafter	
referred	to	as	the	"Service").	
The	mobile	 application	 allows	 the	 customer	 to	
review	 certain	 information,	 such	 as	 chargers’	
locations	 on	 a	 map,	 power,	 type,	 number	 of	
charging	 points,	 free	 charging	 capacity	 of	 the	
charging	stations	and	charging	service	price.	
The	 payment	 service	 of	 the	mobile	 application	
allows	 the	 customer	 to	 pay	 for	 the	 charging	
services	used.	
The	user	portal	offers	registration	and	access	to	
a	customer	account.	
	
	
These	 general	 terms	 and	 conditions	 shall	 not	
apply	 if	 they	 are	 contrary	 to	 the	 mandatory	
provisions	 of	 the	 applicable	 legislation.	 Along	
with	 these	 general	 terms	 and	 conditions,	 the	
relevant	provisions	of	the	Consumer	Protection	
Act	shall	also	apply.	
By	 using	 the	 Service	 and	 registering	 in	 the	
mobile	 application,	 you	 acknowledge	 that	 you	
are	bound	by	the	GTCs	in	their	current	version.	
If	 you	do	not	wish	 to	be	bound	by	 the	 general	
terms	 and	 conditions,	 you	 may	 not	 use	 the	
service	provided	by	Eldrive.	
	
1.	SERVICE	REGISTRATION	
1.1	 Prior	 to	 using	 the	 Service,	 you	 need	 to	
register	 your	 personal	 user	 account.	
Registration	is	required	so	that	you	can	use	the	
Service.	

TERMENI	ȘI	CONDIȚII	GENERALE	PENTRU	
UTILIZAREA	 INFRASTRUCTURII	 DE	
REÎNCARCARE	
	
În	vigoare	de	la	01.12.2018,	modificată	în	
conformitate	cu	Ordinul	directorului	executiv	
al	 eMobility	 Charging	 SRL	 din	 data	 de	
26.01.2021	
	
eMobility	 Charging	 SRL	 (Eldrive),	 cu	 CUI	
36602260,	 cu	 sediul	 social	 și	 adresa	 de	
înregistrare:	Floreasca	Tower,	Calea	Floreasca		
nr.	175,	et.	5,	Sector	1,	București,	oferă	servicii	
legate	 de	 livrarea,	 instalarea	 și	 funcționarea	
stațiilor	de	încărcare	a	vehiculelor	electrice	pe	
teritoriul	 României,	 în	 scopul	 vânzării	
serviciului	complex	de	"încărcare	a	vehiculelor	
electrice"	în	beneficiul	unor	terți	(clienți).	
	
Acești	 Termeni	 și	 Condiții	 Generale	
reglementează	 relațiile	 dintre	 Eldrive	 și	
conducătorul	 vehiculului	 electric	 (denumit	 în	
continuare	"Client"	sau	Dvs.)	folosind	aplicația	
mobilă	 Eldrive	 pentru	 încărcarea	 vehiculelor	
electrice,	 funcționalitatea	de	plată	a	aplicației	
mobile	 și	 Portalul	 pentru	 clienți	 Eldrive,	
(denumită	în	continuare	"Serviciul").	
Aplicația	 mobilă	 permite	 clienților	 să	
examineze	anumite	informații,	cum	ar	fi	locația	
stațiilor	de	încărcare	pe	o	hartă,	puterea,	tipul,	
numărul	 de	 puncte	 de	 încărcare,	 capacitatea	
de	 încărcare	 libera	 a	 stațiilor	 de	 încărcare	 și	
prețul	serviciului	de	încărcare.	
Serviciul	de	plată	al	aplicației	mobile	permite	
clientului	 să	 plătească	 pentru	 serviciile	 de	
încărcare	utilizate.	
Portalul	 utilizatorului	 oferă	 înregistrarea	 și	
accesul	la	un	cont	de	client.	
	
Acești	termeni	și	condiții	generale	nu	se	aplică	
în	 cazul	 în	 care	 sunt	 contrare	 prevederilor	
obligatorii	 din	 legislația	 aplicabilă.	 Împreună	
cu	acești	termeni	și	condiții	generale,	se	aplică,	
de	 asemenea,	 dispozițiile	 relevante	 ale	 Legii	
privind	protecția	consumatorilor.	
Prin	 utilizarea	 Serviciului	 și	 înregistrarea	 în	
aplicația	mobilă,	recunoașteți	faptul	că	sunteți	
obligat	de	GTC	în	versiunea	lor	curentă.	
Dacă	 nu	 doriți	 să	 respectați	 termenii	 și	
condițiile	generale,	nu	este	permis	să	utilizați	
serviciul	oferit	de	Eldrive.	
	
1.	ÎNREGISTRAREA	SERVICIILOR	
1.1	Înainte	de	a	utiliza	Serviciul,	trebuie	să	vă	
înregistrați	 cu	un	 cont	de	utilizator	personal.	
Înregistrarea	 este	 necesară	 pentru	 a	 putea	
utiliza	Serviciul.	



1.2	The	registration	for	the	Service	is	carried	out	
on	 the	 Internet	 and	 is	 free	 of	 charge.	 Eldrive	
reserves	 the	 right	 of	 free	 access	 to	 your	
application	for	registration	to	use	the	Service.	
1.3	 Eldrive	 may	 refuse	 your	 registration	 or	 to	
register	 your	 mobile	 application	 profile	 in	 the	
case	you	do	not	explicitly	agree	to	the	applicable	
terms	 and	 conditions,	 in	 case	 of	 providing	
incomplete	 or	 inaccurate	data	 and	 information	
required	 for	 the	 registration	 in	 the	 mobile	
application,	in	case	of	outstanding	obligations	in	
connection	with	previous	use	of	the	Service,	or	if	
you	 do	 not	 agree	 to	 the	 processing	 of	 your	
personal	data	required	for	your	verification	as	a	
Customer	of	the	Service.	
1.4	 Eldrive	 has	 the	 purpose	 to	 provide	 the	
Customer	 Service	 continuously	 and	 without	
interruptions,	 but	 does	 not	 guarantee	 that	 the	
Service	is	available,	uninterrupted,	timely	or	free	
of	errors.	
1.5	 The	 storage,	 processing,	 deletion	 of	 the	
Customer's	 personal	 data	 is	 carried	 out	 in	
accordance	with	the	Privacy	Policy.	
	
2.	 DEFINITIONS	 INCLUDED	 IN	 THE	 GENERAL	
TERMS	AND	CONDITIONS	
a.	 "Customer"	 means	 an	 individual	 or	 a	 legal	
entity,	 who	 is	 a	 duly	 registered	 user	 of	 the	
Service	 and	 has	 explicitly	 consented	 to	 these	
General	Terms	and	Conditions;	
b.	"Mobile	application"	means	an	Internet-based	
app	 for	mobile	 devices,	maintained	 by	 Eldrive,	
through	 which	 the	 Service	 is	 provided	 after	 a	
valid	registration	of	the	Customer;	
c.	 "Application	 Payment	 Function"	 means	 a	
mobile	 application	 function	 that	 enables	 the	
customer	to	pay	for	the	service	“charging	of	an	
electric	car	at	Eldrive	charging	stations”,	using	a	
payment	Visa	sau	Master	card	registered	in	the	
Mobile	 application	 and	 through	 the	 Mobile	
application.	
d.	 "Personal	 Data"	 means	 all	 identification	
personal	data	relating	to	the	Customer,	including	
all	 official	 names,	 telephone	 numbers,	 and	
address	and	email	of	the	customer;	
e.	“Customer	Portal”	means	a	web-based	portal	
which	can	be	used	by	registered	users	to	manage	
their	account;	
f	"RFID	Card"	means	a	personal	device	for	radio	
frequency	identification	of	the	Customer.	
	
	
	
3.	CANCELLATION	RIGHTS	
3.1	As	far	as	that	is	not	contrary	to	the	applicable	
laws,	the	following	conditions	will	apply:	
a.	 Each	 customer	 can	 order	 an	 RFID	 card	 -	 an	
additional	 and	 optional	 service	 that	 provides	

1.2	 Înregistrarea	 pentru	 Serviciu	 este	
efectuată	pe	Internet	și	este	gratuită.	Eldrive	își	
rezervă	dreptul	de	acces	 liber	 la	 cererea	dvs.	
de	înregistrare	pentru	a	utiliza	Serviciul.	
1.3	 Eldrive	 poate	 să	 vă	 refuze	 înregistrarea	
profilului	de	 aplicație	mobilă	 în	 cazul	 în	 care	
nu	 sunteți	 de	 acord	 explicit	 cu	 termenii	 și	
condițiile	aplicabile	în	cazul	furnizării	datelor	
incomplete	 sau	 inexacte	 necesare	 pentru	
înregistrarea	 în	 aplicația	 mobilă,	 obligații	
legate	de	utilizarea	anterioară	a	Serviciului	sau	
dacă	 nu	 sunteți	 de	 acord	 cu	 prelucrarea	
datelor	 dvs.	 Personale	 necesare	 pentru	
verificarea	dvs.	ca	și	Client	al	Serviciului.	
1.4	 Eldrive	 are	 scopul	 de	 a	 furniza	 Serviciul	
către	 clienți	 în	 mod	 continuu	 și	 fără	
întreruperi,	dar	nu	garantează	că	Serviciul	este	
disponibil,	 neîntrerupt,	 în	 timp	 util	 sau	 fără	
erori.	
1.5	 Stocarea,	 prelucrarea,	 ștergerea	 datelor	
personale	ale	Clientului	se	realizează	în	acord	
cu	Politica	de	confidențialitate.	
	
	
2.	 DEFINIȚII	 INCLUSE	 ÎN	 TERMENII	 ȘI	
CONDIȚIILE	GENERALE	
a.	 "Client"	 înseamnă	 o	 persoană	 fizică	 sau	
juridică,	 care	 este	 un	 utilizator	 înregistrat	 în	
mod	corespunzător	al	Serviciului	și	a	consimțit	
în	 mod	 explicit	 la	 acești	 Termeni	 și	 Condiții	
Generale;	
b.	 "Aplicație	 mobilă"	 înseamnă	 o	 aplicație	
pentru	 dispozitive	 mobile,	 întreținută	 de	
Eldrive,	prin	care	Serviciul	este	furnizat	după	o	
înregistrare	valabilă	a	Clientului;	
c.	 "Funcția	 de	 plată	 a	 aplicației"	 înseamnă	 o	
funcție	 de	 aplicație	 mobilă	 care	 permite	
clientului	 să	 plătească	 pentru	 serviciul	
Încărcarea	unei	mașini	 electrice	 la	 stațiile	 de	
încărcare	 Eldrive,	 utilizând	 un	 card	 de	 plată	
Visa	sau	Master	înregistrat	în	aplicația	mobilă	
și	prin	intermediul	aplicației	mobile;	
d.	"Date	personale"	înseamnă	toate	datele	
personale	de	identificare	referitoare	la	Client,	
inclusiv	 toate	 numele	 oficiale,	 numerele	 de	
telefon,	adresa	și	emailul		clientului;	
e.	 „Portal	 pentru	 clienți”	 înseamnă	 un	 portal	
web	 care	 poate	 fi	 utilizat	 de	 utilizatorii	
înregistrați	pentru	a-și	gestiona	contul;	
f.	"Card	RFID"	înseamnă	un	dispozitiv	personal	
pentru	 identificarea	 prin	 radiofrecvență	 a	
Clientului.	
	
3.	DREPTURILE	DE	ANULARE	
3.1	În	măsura	în	care	acest	lucru	nu	contravine	
legilor	 aplicabile,	 se	 vor	 aplica	 următoarele	
condiții:	



remote	 identification	 and	 opportunity	 for	
payment	by	the	Customer	when	using	charging	
stations	for	electric	vehicles.	
b.	 For	 Customers	 who	 have	 ordered	 an	 RFID	
Identification	 Card,	 these	 General	 Terms	 and	
Conditions	are	considered	to	enter	into	effect	at	
the	 moment	 the	 Customer	 has	 registered	 as	 a	
User	of	the	Service.	
c.	 In	 order	 to	 exercise	 the	 right	 to	 cancel	 the	
Service,	the	Customer	has	to	notify	Eldrive	about	
that.	In	order	to	exercise	the	right	to	cancel	the	
Service,	the	Customer	has	to	identify	themselves	
before	Eldrive	by	indicating	their	e-mail	address,	
phone	 number	 and	 RFID	 identification	 card	
number,	if	any.	
d.	 The	 notification	 for	 cancellation	 of	 the	
customer	 has	 to	 include	 the	 Customer's	
statement	 cancelling	 the	 Service	 and	 the	order	
for	the	RFID	identification	card,	if	such	has	been	
ordered.	 Eldrive	 will	 stop	 the	 delivery	 of	 the	
Service	 to	 the	 customer	 within14	 (fourteen)	
business	 days	 of	 receiving	 the	 written	 notice.	
The	Customer	shall	pay	for	all	services	provided	
by	Eldrive	prior	the	date	of	termination	the	user	
rights.	
e.	The	customer	may	send	a	cancellation	form	or	
another	 cancellation	 notice	 to	 the	 following	 e-
mail	 address:	 office@eldrive.ro	 or	 by	 post	 at:	
Floreasca	 Tower,	 175,	 Av.	 Floreasca,	 5th	 floor,	
District	1,	Bucharest.	
	
	
	
4.	PAYMENT	FUNCTIONALITY	
4.1	In	order	to	obtain	the	right	to	use	the	Service,	
the	 Customer	 shall	 provide	 Eldrive	 with	
identification	 personal	 data,	 including	 but	 not	
limited	 to	 all	 official	 names,	 a	 valid	 telephone	
number,	 street	 address	 and	 e-mail	 address.	 In	
addition,	the	Customer	must	choose	a	payment	
method	and	register	the	necessary	 information	
for	 the	 purpose	 of	 proper	 invoicing	 of	 the	
Services	 used	 by	 the	 customer.	 The	 customer	
provides	this	information	to	Eldrive	through	the	
Mobile	Application.	
4.2	 The	 customer	 must	 ensure	 that	 their	 user	
information	 is	 always	 properly	 entered.	 Upon	
registration,	 the	 Customer	 must	 enter	 the	
Eldrive	 Mobile	 Application	 to	 verify	 that	 the	
information	entered	is	true	and	accurate.	Eldrive	
is	 not	 responsible	 for	 any	 incorrectly	 entered	
data,	regardless	the	method	of	registration	for	
the	 Service,	 as	 well	 as	 for	 the	 change	 of	
registered	data,	if	it	has	not	been	duly	notified	by	
the	Customer	in	writing.	
4.3	 By	 initiating	 an	 electric	 vehicle	 charging	
session	through	the	mobile	application,	selecting	
the	“I	accept”	alternative	on	the	screen,	or	using	

a.	Fiecare	client	poate	comanda	un	card	RFID	–	
un	serviciu	suplimentar	și	opțional,	care	oferă	
identificarea	de	 la	distanță	 și	posibilitatea	de	
plată	de	către	Client	atunci	când	se	utilizează	
stații	de	încărcare	pentru	vehiculele	electrice.	
b.	Pentru	clienții	care	au	comandat	un	card	de	
identificare	 RFID,	 acești	 termeni	 și	 condiții	
generale	 se	 consideră	 că	 intră	 în	 vigoare	 în	
momentul	în	care	Clientul	s-a	înregistrat	ca	
utilizator	al	Serviciului.	
c.	 Pentru	 a-și	 exercita	 dreptul	 de	 a	 anula	
Serviciul,	 Clientul	 trebuie	 să	 notifice	 Eldrive	
despre	acest	lucru.	Pentru	a-și	exercita	dreptul	
de	 a	 anula	 Serviciul,	 Clientul	 trebuie	 să	 se	
identifice	înaintea	Eldrive,	indicând	adresa	lui	
de	 email,	 numărul	 de	 telefon	 și	 numărul	
cardului	de	identificare	RFID,	dacă	există.	
d.	 Notificarea	 pentru	 anulare	 trebuie	 să	
includă	 declarația	 Clientului,	 care	 anulează	
Serviciul	 și	 comanda	 pentru	 cardul	 de	
identificare	 RFID,	 dacă	 a	 fost	 comandată.	
Eldrive	va	opri	livrarea	Serviciului	clientului	în	
termen	de	14	(paisprezece)	zile	lucrătoare	de	
la	 primirea	 notificării	 scrise.	 Clientul	 va	 plăti	
pentru	 toate	 serviciile	 furnizate	 de	 Eldrive	
înainte	de	data	la	care	drepturile	de	utilizare	se	
consideră	încetate.	
e.	Clientul	poate	trimite	o	cerere	de	anulare	la	
următoarea	 adresă	 de	 e-mail:	
office@eldrive.ro	 sau	 prin	 poștă	 la	 adresa:	
Floreasca	Tower,	Calea	Floreasca		nr.	175,	et.	5,	
Sector	1,	București.	
	
4.	FUNCȚIONALITATEA	PLĂȚII	
4.1	 Pentru	 a	 obține	 dreptul	 de	 a	 utiliza	
Serviciul,	 Clientul	 va	 furniza	 Eldrive	 date	
personale	de	identificare,	incluzând,	dar	fără	a	
se	limita	la	toate	numele	oficiale,	un	număr	de	
telefon	valabil,	o	adresă	de	stradă	și	o	adresă	
de	e-mail.	În	plus,	Clientul	trebuie	să	aleagă	o	
metodă	de	plată	și	să	înregistreze	informațiile	
necesare	pentru	facturarea	corespunzătoare	a	
Serviciilor	 utilizate	 de	 client.	 Clientul	
furnizează	aceste	informații	către	Eldrive	prin	
intermediul	aplicației	mobile.	
4.2	 Clientul	 trebuie	 să	 se	 asigure	 că	
informațiile	despre	utilizator	sunt	întotdeauna	
introduse	 corect.	 La	 înregistrare,	 Clientul	
trebuie	 să	 se	 autentifice	 în	 aplicația	 mobilă	
Eldrive	 pentru	 a	 verifica	 dacă	 informațiile	
introduse	sunt	adevărate	și	exacte.	Eldrive	nu	
este	 răspunzător	 pentru	 datele	 introduse	
incorect,	indiferent	de	metoda	de	înregistrare	
a	Serviciului,	precum	și	de	schimbarea	datelor	
înregistrate,	 cu	 condiția	 ca	 Eldrive	 nu	 a	 fost	
înștiințat	în	scris.	
4.3	 Prin	 inițierea	 unei	 sesiuni	 de	 încărcare	 a	
vehiculul	 electric	 prin	 intermediul	 aplicației	



a	 registered	 RFID	 card,	 the	 Customer	 accepts	
that	 the	 charging	 service	 is	 initiated	 and	 that	
Eldrive	 will	 debit	 the	 relevant	 charging	 fee,	
including	 the	 applicable	 taxes	 and	 service	
charges	 for	 the	 period	until	 the	 termination	 of	
the	session.	
4.4	At	the	beginning	of	each	session	the	payment	
system	verifies	 that	 your	bank	 card	 is	 valid	by	
blocking	the	amount	up	to	5	RON	and	depending	
on	 the	 issuing	bank	you	can	receive	a	message	
for	debit	of	your	account	with	this	amount.	The	
amount	 is	 blocked	 for	 a	 period	 defined	 by	 the	
respective	 policy	 of	 the	 issuing	 bank	 and	 does	
not	represent	a	payment	or	a	fee.	
4.5	The	charging	fee	payable	is	based	solely	on	
the	length	of	the	charging	session	or	the	quantity	
charged	and	a	predetermined	price,	indicated	in	
the	Eldrive	Mobile	Application.	
4.6	Eldrive	is	not	responsible	for	any	additional	
charges	 resulting	 from	 the	 policy	 of	 the	
customer’s	card	 issuing	bank	or	other	 financial	
institution.	
4.7	 Eldrive	 will	 not	 be	 liable	 if	 the	 Customer	
starts	a	session	for	electric	vehicle	charging	at	a	
location,	where	the	stay/parking	is	paid,	case	in	
which	the	responsibility	for	the	payment	of	the	
required	stay/parking	amount	is	entirely	borne	
by	the	Customer.	
4.8	The	final	charging	fee,	based	on	the	charging	
duration	 or	 the	 amount	 charged	 and	 the	 pre-
determined	price,	for	which	the	Customer	is	fully	
informed	 before	 initiating	 charging,	 will	 be	
calculated	 after	 completion	 of	 the	 charging	
process	 and	 will	 be	 debited	 immediately	 from	
the	payment	card.	
4.9	 Charging	 ends	 automatically	 from	 the	
system,	 in	 accordance	 with	 the	 instructions	
given	 by	 the	 Customer	 or	 when	 the	 Customer	
stops	the	charging.	The	payment	for	the	charge	
service	is	final	and	not	refundable.	
4.10	The	Eldrive	electric	vehicle	charging	service	
can	only	be	used	at	charging	stations	connected	
to	 Eldrive's	 charging	 network.	 The	 charging	
stations	are	listed	in	the	Mobile	Application	and	
have	a	designation	of	Eldrive.	
4.12	Client	payment	card	data	is	not	stored	in	the	
Mobile	 Application	 and	 Eldrive	 does	 not	 have	
such	 data	 in	 its	 database.	 Client	 payment	 card	
data	 is	 processed	 and	 stored	 only	 by	 certified	
service	providers.	The	Eldrive	backbone	system	
used	to	provide	charging	services	only	keeps	the	
tokens	 used	 for	 communication	 between	 the	
payment	service	provider	and	Eldrive.	
4.12	 All	 billing	 information	 is	 protected	 by	
cryptographic	 protocols	 when	 sent	 over	 the	
Internet,	so	that	it	cannot	be	read	by	a	third	party	
when	transmitted.	
	

mobile,	 selectând	 „Accept”	pe	ecran,	 sau	prin	
utilizarea	unui	 card	RFID	 înregistrat,	Clientul	
acceptă	inițierea	serviciului	de	încărcare	și	că	
Eldrive	 va	 debita	 taxa	 de	 încărcare,	 inclusiv	
taxele	 și	 tarifele	 aplicabile	 pentru	 perioada	
până	la	terminarea	sesiunii.	
4.4	 La	 începutul	 fiecărei	 sesiuni,	 sistemul	 de	
plată	verifică	dacă	cardul	dvs.	bancar	este	valid	
prin	 blocarea	 sumei	 de	 până	 la	 5	 RON	 și	 în	
funcție	 de	 banca	 emitentă	 puteți	 primi	 un	
mesaj	 pentru	 debitarea	 contului	 dvs.	 cu	
această	 sumă.	 Suma	 este	 blocată	 pentru	 o	
perioadă	 definită	 de	 politica	 respectivă	 a	
băncii	emitente	și	nu	reprezintă	o	plată	sau	o	
taxă.	
4.5	 Taxa	 de	 încărcare	 plătibilă	 se	 bazează	
exclusiv	pe	durata	încărcării	sau	pe	cantitatea	
încărcată	și	pe	un	preț	predeterminat,	indicat	
în	aplicația	mobilă	Eldrive.	
4.6	 Eldrive	 nu	 este	 responsabil	 pentru	
eventualele	costuri	suplimentare	rezultate	din	
politica	 băncii	 sau	 a	 instituției	 financiare	 a	
Clientului.	
4.7	Eldrive	nu	va	fi	răspunzător	în	cazul	în	care	
Clientul	 începe	 o	 sesiune	 de	 încărcare	 a	
vehiculul	 electric	 într-o	 locație	 unde	 se	
plătește	 staționarea/parcarea,	 caz	 în	 care	
responsabilitatea	pentru	plata	sumei	solicitate	
este	suportată	în	totalitate	de	către	Client.	
4.8	 Taxa	 de	 încărcare	 finală,	 în	 funcție	 de	
durata	de	încărcare	sau	de	cantitatea	încărcată	
și	prețul	prestabilit,	pentru	care	Clientul	este	
informat	 înainte	 de	 încărcare,	 se	 va	 calcula	
după	încheierea	procesului	de	încărcare	și	va	fi	
debitata	imediat	din	cardul	de	plată.	
4.9	Încărcarea	se	termină	automat	din	sistem,	
în	conformitate	cu	instrucțiunile	date	de	Client	
sau	când	Clientul	oprește	încărcarea.	Plata	
pentru	serviciul	de	taxare	este	finală	și	nu	este	
rambursabilă.	
4.10	 Serviciul	 de	 încărcare	 a	 vehiculelor	
electrice	 Eldrive	 poate	 fi	 utilizat	 numai	 la	
stațiile	 de	 încărcare	 conectate	 la	 rețeaua	
Eldrive.	 Stațiile	 de	 încărcare	 sunt	 listate	 în	
aplicația	mobilă	și	au	denumire	Eldrive.	
4.11		Datele	cardului	de	plată	ale	Clientului	nu	
sunt	stocate	în	aplicația	mobilă,	iar	Eldrive	nu	
dispune	de	 astfel	 de	 informații	 în	 baza	 sa	 de	
date.	 Datele	 privind	 cardurile	 de	 plată	 ale	
Clientului	 sunt	procesate	 și	 stocate	numai	de	
către	furnizorii	de	servicii	autorizați.	Sistemul	
Eldrive	păstrează	doar	tokene	utilizate	pentru	
comunicarea	 dintre	 furnizorul	 de	 servicii	 de	
plată	și	Eldrive.	
4.12	 Toate	 informațiile	 de	 facturare	 sunt	
protejate	prin	protocoale	criptografice	atunci	
când	 sunt	 trimise	 prin	 Internet,	 astfel	 încât	



	
5.	 CUSTOMER'S	 OBLIGATIONS	 AND	
RESPONSIBILITIES	
5.1	The	customer	is	obliged	to	make	sure	that	the	
electric	 vehicle	 charging	 starts	 and	 ends	
properly,	 in	 accordance	 with	 these	 General	
Terms	 and	 Conditions	 and	 the	 operating	
instructions.	
5.2	 To	make	 sure	 that	 the	 charging	 procedure	
has	 started,	 the	 Customer	 must	 check	 the	
information	 displayed	 on	 the	 Charging	 station	
display.	Charging	begins	when	the	Customer	has	
connected	the	vehicle	to	the	Charging	Station	in	
accordance	 with	 the	 instructions	 following	 his	
identification.	
5.3	The	customer	is	required	to	make	sure	that	
the	 vehicle	 is	 compatible	 with	 the	 respective	
Charging	 Station	 and	 that	 it	 can	 be	 charged	 at	
that	 Charging	 Station.	 The	 charging	 of	 the	
electric	 car	 is	 paid	 by	 the	 customer's	 payment	
card.	
5.4	 In	 the	 event	 that	 the	 card	has	 expired,	 has	
been	 blocked,	 its	 limit	 has	 been	 exceeded	 or	
there	 is	 any	 other	 reason	 in	 force	 preventing	
prompt	 payment	 for	 the	 used	 services,	 the	
Customer	 shall	 pay	 Eldrive	 for	 the	 Charging	
service	within	 3	 (three)	 days	 from	 the	 date	 of	
notification	 of	 the	 failure	 to	 pay	 the	 charging	
session	 and/	 or	 Eldrive	 will	 have	 the	 right	 to	
immediately	 terminate	 the	 provision	 of	 the	
Service	and	de-register	the	Customer	without	
sending	further	notices.	
5.5	All	situations	for	improper	parking	fines	will	
be	 settled	 directly	 between	 the	 Customer	 and	
the	relevant	competent	employee,	the	company	
responsible	for	the	stay	/	parking	of	the	vehicles	
or	the	municipality.	Eldrive	does	not	participate	
in	such	disputes	and	is	not	responsible	for	them.	
5.6	It	is	the	Customer’s	responsibility	to	ensure	
that	the	registered	Visa	or	Master	card	is	valid,	
that	it	has	a	sufficient	balance	and	that	it	is	not	
blocked.	 In	 the	 event	 that	 crediting	 is	 not	
possible,	 Eldrive	 has	 the	 right	 to	 require	
payment	directly	from	the	Customer	and	cancel	
its	registration.	
5.7	 The	 customer	 is	 required	 to	 update	 the	
Eldrive	 account	with	 information	 on	 each	 new	
payment	 card,	 which	 is	 supposed	 to	 replace	 a	
registered	one.	The	Customer	must	update	 the	
payment	 card	 information	 as	 soon	 as	 possible,	
but	in	any	event	within	5	(five)	days	of	receiving	
the	 information,	 otherwise	 Eldrive	 may	
immediately	de-register	the	Customer's	account	
in	 the	 Mobile	 Application	 and	 initiate	 legal	
proceedings,	 if,	 in	 the	meantime,	 the	Customer	
has	used	the	Charging	service.	
5.8	Eldrive	 is	 entitled	 to	 immediately	 close	 the	
Customer's	account	if	the	Customer	fails	to	pay	

acestea	să	nu	poată	fi	citite	de	un	terț	când	sunt	
transmise.	
5.	 OBLIGAȚIILE	 ȘI	 RESPONSABILITĂȚILE	
CLIENTULUI	
5.1	 Clientul	 este	 obligat	 să	 se	 asigure	 că	
încărcarea	 vehiculului	 electric	 începe	 și	 se	
termină	 corespunzător,	 în	 conformitate	 cu	
acești	 Termeni	 și	 condiții	 generale	 și	 cu	
instrucțiunile	de	utilizare.	
5.2	 Pentru	 a	 se	 asigura	 că	 procedura	 de	
încărcare	a	început,	clientul	trebuie	să	verifice	
informațiile	 afișate	 pe	 ecranul	 stației	 de	
încărcare.	 Încărcarea	 începe	 când	 clientul	 a	
conectat	 vehiculul	 la	 stația	 de	 încărcare,	 în	
conformitate	cu	 instrucțiunile	de	 identificare.	
5.3	 Clientul	 este	 obligat	 să	 se	 asigure	 că	
vehiculul	este	compatibil	cu	stația	de	încărcare	
respectivă	și	că	poate	fi	încărcat	la	acea	stație	
de	încărcare.	Încărcarea	mașinii	electrice	este	
plătită	de	cardul	de	plată	al	clientului.	
5.4	În	cazul	în	care	cardul	a	expirat	sau	limita	
sa	a	fost	depășită,	Clientul	va	plăti	către	Eldrive	
pentru	serviciul	de	taxare	în	decurs	de	3	(trei)	
zile	de	la	data	notificării	incapacității	de	plată	
a	 taxării	 înregistrate	 și/sau	 Eldrive	 va	 avea	
dreptul	 de	 a	 rezilia	 imediat	 furnizarea	
Serviciului	 si	 de	 a	 dezactiva	 Clientul	 fără	 a	
trimite	notificări	adiționale.	
5.5	 Toate	 situațiile	 privind	 amenzile	 de	
parcare	 necorespunzătoare	 vor	 fi	 soluționate	
direct	 între	 Client	 și	 angajatul	 competent,	
compania	 responsabilă	 pentru	
șederea/parcarea	 vehiculelor	 sau	
municipalitate.	Eldrive	nu	participă	la	astfel	de	
dispute	și	nu	răspunde	pentru	acestea.	
5.6	 Este	 responsabilitatea	 Clientului	 să	 se	
asigure	 că	 cardul	 Visa	 sau	Master	 înregistrat	
este	valid,	că	are	un	sold	suficient	și	că	nu	este	
blocat.	 În	 cazul	 în	 care	 creditarea	 nu	 este	
posibilă,	Eldrive	are	dreptul	de	a	solicita	plata	
direct	de	 la	Client	 și	 de	 a	 anula	 înregistrarea	
acestuia.	
5.7	 Clientul	 trebuie	 să	 actualizeze	 contul	
Eldrive	 cu	 informații	 despre	 fiecare	 card	 de	
plată	nou,	care	ar	trebui	să	înlocuiască	un	card	
înregistrat.	 Clientul	 trebuie	 să	 actualizeze	
informațiile	 despre	 cardul	 de	 plată	 cât	 mai	
curând	posibil,	dar	în	orice	caz	în	termen	de	5	
(cinci)	zile	de	la	primirea	informațiilor,	în	caz	
contrar	Eldrive	poate	dezactiva	imediat	contul	
Clientului	din	aplicația	mobilă	și	poate	iniția	
proceduri	 legale,	 dacă,	 între	 timp,	 Clientul	 a	
utilizat	serviciul	de	taxare.	
5.8	 Eldrive	 are	 dreptul	 să	 închidă	 imediat	
contul	 Clientului	 în	 cazul	 în	 care	 Clientul	 nu	
plătește	 o	 factură	 emisă	 în	 legătură	 cu	
utilizarea	serviciului	de	încărcare	a	vehiculelor	



an	invoice	 issued	in	connection	with	the	use	of	
the	 Electric	 vehicle	 charging	 service	 within	 3	
(three)	 days	 from	 the	 date	 of	 the	 invoice	
dispatch.	
5.9	In	event	of	late	payment,	Eldrive	reserves	the	
right	to	charge	default	interest	and,	if	applicable,	
collection	fee	and	other	costs	associated	with	the	
collection	of	the	amounts	due	by	the	Customer	to	
Eldrive.	
5.10	The	Customer	confirms	that	the	Service	and	
all	 rights	 thereon	are	 the	exclusive	property	of	
Eldrive	or	its	licensors.	The	service	has	content	
that	 is	 copyrighted,	 trademarked	 and	 /	 or	
subject	to	other	intellectual	property	rights.	The	
Customer	undertakes	not	to	use	the	Service	for	
purposes	 different	 from	 personal	 and	 non-
commercial.	 Eldrive	 provides	 a	 limited,	
nonexclusive,	 revocable	 and	 non-transferable	
license	 for	use	of	 the	Service	 through	a	mobile	
device	or	a	computer.	
	
6.	PRICES	
6.1	 Eldrive	 offers	 its	 customers	 the	 Charging	
Service	with	the	characteristics	and	at	the	prices,	
determined	 periodically	 by	 Eldrive	 and	 at	 its	
own	discretion.	
6.2	The	Charging	Service	prices	are	published	at	
the	 Eldrive	 Mobile	 Application.	 Therefore,	
Eldrive	considers	its	Customers	to	be	informed	
above	the	current	Charging	service	price.	
6.3	 The	 Service	 Fee	 may	 be	 specific	 for	 the	
Customer	and	adapted	according	to	the	type	of	
Charging	Station.	The	Service	fee	of	one	Charging	
Station	 may	 bedifferent	 according	 to	
characteristics	 of	 electric	 vehicles	 models	 and	
time	required	for	their	charging.	
6.4	 The	 current	 price	 list	 is	 available	 in	 the	
Mobile	Application.	Eldrive	reserves	the	right	to	
periodically	 change	 the	 applicable	 prices.	 All	
price	 changes	 will	 be	 published	 in	 the	 Mobile	
Application	in	advance,	but	in	any	case	at	least	5	
(five)	days	prior	to	their	entry	into	force.	
	
	
	
7.	GENERAL	CONDITIONS	
7.1	 Information	 about	 transactions	 performed	
by	 the	 Customer	 is	 available	 in	 real	 time	 in	
Client's	 Account,	 which	 can	 be	 viewed	 in	 the	
Mobile	Application.	
7.2	Account	statements	for	a	certain	period	can	
be	viewed	and	printed	at	any	time.	
7.3	Eldrive	 and	 the	 technical	 service	 providers	
may	keep	the	charging	information	as	long	as	it	
is	 necessary	 to	 comply	 with	 their	 legal	 and	
contractual	rights	and	obligations.	
A.	Responsibility	for	the	personal	password	

electrice	 în	 decurs	 de	 3	 (trei)	 zile	 de	 la	 data	
expedierii	facturii.	
5.9	 În	 caz	 de	 întârziere	 a	 plății,	 Eldrive	 își	
rezervă	 dreptul	 de	 a	 percepe	 dobânda	 de	
întârziere	și,	dacă	este	cazul,	taxa	de	colectare	
și	 alte	 costuri	 asociate	 colectării	 sumelor	
datorate	 de	 Client	 către	 Eldrive.	 Clientul	
confirmă	că	Serviciul	și	toate	drepturile	asupra	
acestuia	sunt	proprietatea	exclusivă	a	Eldrive	
sau	a	licențiatorilor	săi.	
5.10	 Serviciul	 are	 conținut	 care	 este	 protejat	
prin	 drepturi	 de	 autor,	 marcă	 înregistrată	
și/sau	 supus	 altor	 drepturi	 de	 proprietate	
intelectuală.	 Clientul	 se	obligă	 să	nu	utilizeze	
Serviciul	în	alte	scopuri	decât	cele	personale	și	
necomerciale.	Eldrive	oferă	o	 licență	 limitată,	
neexclusivă,	 revocabilă	 și	 netransferabilă	
pentru	utilizarea	 Serviciului	 prin	 intermediul	
unui	dispozitiv	mobil	sau	al	unui	computer.	
	
	
6.	PREȚURI	
6.1	Eldrive	oferă	clienților	serviciul	de	taxare	
cu	 caracteristicile	 și	 prețurile,	 stabilite	
periodic	de	către	Eldrive	și	la	discreția	sa.	
6.2	 Prețurile	 serviciilor	 de	 încărcare	 sunt	
indicate	 la	 stațiile	 de	 încărcare	 și	 sunt	
publicate	în	aplicația	mobila	Eldrive.	
Prin	urmare,	 Eldrive	 consideră	 că	Clienții	 săi	
sunt	 informați	 deasupra	 prețului	 actual	 al	
serviciilor	de	încărcare.	
6.3	Taxa	de	Serviciu	poate	 fi	 specifică	pentru	
Client	și	adaptată	în	funcție	de	tipul	stației	de	
încărcare.	 Taxa	 de	 Serviciu	 a	 unei	 stații	 de	
încărcare	 poate	 fi	 diferită	 în	 funcție	 de	
caracteristicile	modelelor	de	vehicule	electrice	
și	de	timpul	necesar	încărcării	lor.	
6.4	Lista	actuală	de	prețuri	este	disponibilă	și	
în	aplicația	mobilă.	Eldrive	își	rezervă	dreptul	
de	 a	 modifica	 periodic	 prețurile	 aplicabile.	
Toate	modificările	 de	 preț	 vor	 fi	 publicate	 în	
aplicația	mobilă	în	prealabil,	dar	în	orice	caz	cu	
cel	puțin	5	(cinci)	zile	înainte	de	intrarea	lor	în	
vigoare.	
	
7.	CONDIȚII	GENERALE	
7.1	 Informațiile	 despre	 tranzacțiile	 efectuate	
de	Client	sunt	disponibile	în	timp	real	în	Contul	
Clientului,	 și	 pot	 fi	 vizualizate	 în	 aplicația	
mobilă.	
7.2	 Extrasele	 de	 cont	 pentru	 o	 anumită	
perioadă	pot	 fi	 vizualizate	 și	 tipărite	 în	 orice	
moment.	
7.3	Eldrive	și	furnizorii	de	servicii	tehnice	pot	
păstra	 informațiile	 de	 tarifare	 atâta	 timp	 cât	
este	necesar	ca	să	 fie	respectate	drepturile	și	
obligațiile	legale	și	contractuale.	
A.	Responsabilitatea	pentru	parola	personală	



When	the	Customer	signs	up	for	service	use,	he	
must	 choose	 a	 username	 and	 password.	 The	
username	and	password	are	used	to	sign	in	and	
access	 the	 Client's	 personal	 account	 in	 the	
Mobile	Application.	The	customer	is	responsible	
for	 keeping	 the	 password,	 he	 shall	 not	 write	
down	 the	 password	 in	 such	 a	 way	 that	 third	
parties	 can	 understand	 it	 and	 shall	 use	 the	
password	 in	 a	 way	 that	 does	 not	 allow	 third	
parties	to	access	the	information	on	the	account.	
The	customer	has	to	immediately	notify	Eldrive	
Customer	 Service	 (+40	373	760	296)	 if	 he	has	
any	reason	to	believe	that	unauthorized	persons	
may	have	accessed	or	learned	his	password.	
B.	Unauthorized	use	of	the	service	The	Customer	
is	 responsible	 for	 any	 unauthorized	 use	 of	 the	
Service	through	his	account.	The	customer	shall	
notify	 Eldrive	 as	 soon	 as	 possible,	 if	 there	 are	
doubts	 that	 the	 account	 is	 being	 used	 by	 an	
unauthorized	party	or	 in	an	unauthorized	way,	
and	in	order	to	limit	the	costs	arising	from	such	
unauthorized	use,	 the	Customer	has	 to	 contact	
Eldrive’s	Customer	Service	department	
(Tel.:	 +40	 373	 760	 296)	 as	 soon	 as	 practically	
possible.	
In	the	event	that	the	Customer's	RFID	Card	has	
been	 lost	 or	 stolen,	 the	 Customer	 shall	
immediately	contact	Eldrive’s	Customer	Service	
department	 (Tel.:	 +40	 373	 760	 296).	 If	 the	
customer	 does	 not	 immediately	 provide	
information	about	the	loss	or	theft	of	the	RFID	
identification	 card,	 the	 Customer	 will	 be	
responsible	 for	 any	 charging	 transactions	
registered.	
In	 the	 event	 of	 a	 valid	 notification	 for	
unauthorized	 use	 of	 the	 Service,	 submitted	 by	
the	Customer	to	Eldrive,	Eldrive	will	make	every	
effort	to	block	the	RFID	card	within	half	an	hour.	
In	 any	 event,	 until	 the	 expiry	 of	 the	 term	
specified	 in	 the	 preceding	 sentence,	 the	
Customer	will	be	held	responsible	for	any	use	of	
the	RFID	identification	card.	
Eldrive	shall	not	be	held	responsible	for	any	
unauthorized	 use	 of	 the	 Customer's	 data	 for	
access	 to	 the	 Eldrive	 Service	 or	 for	 any	
unauthorized	 use	 of	 the	 payment	 card,	 unless	
the	 Customer	 has	 notified	 Eldrive	 of	 the	
unauthorized	use.	
C.	 Claims	 and	 transaction	 verification	 when	
using	the	Eldrive	Service	
A	customer	wishing	to	file	a	claim,	has	to	notify	
Eldrive	immediately	and	no	later	than	24	hours	
of	the	date	on	which	the	transaction	in	question	
was	visible	on	his	online	account	 in	the	Mobile	
application.	 The	 claim	 has	 to	 contain	 a	 clear	
indication	of	 the	 type	of	 error	 that	Eldrive	has	
made.	 If	 the	 indication	 of	 the	 error	 is	 not	

Atunci	când	Clientul	se	înregistrează	pentru	
utilizarea	 serviciului,	 trebuie	 să	 aleagă	 un	
nume	 de	 utilizator	 și	 o	 parolă.	 Numele	 de	
utilizator	 și	 parola	 sunt	 utilizate	 pentru	 a	 vă	
conecta	și	a	accesa	contul	personal	al	Clientului	
în	 aplicația	 mobilă.	 Clientul	 este	 responsabil	
pentru	păstrarea	parolei,	nu	va	scrie	parola	în	
așa	 fel	 încât	 terții	 să	 o	 înțeleagă	 și	 va	 folosi	
parola	într-un	mod	care	nu	permite	terților	să	
acceseze	informațiile	din	cont.	
Clientul	 trebuie	 să	 notifice	 imediat	 Serviciul	
Clienți	 Eldrive	 (+40	 373	 760	 296)	 dacă	 are	
vreun	 motiv	 să	 creadă	 că	 persoane	
neautorizate	au	accesat	sau	au	învățat	parola.	
B.	Utilizarea	neautorizată	a	serviciului	
Clientul	este	responsabil	pentru	orice	utilizare	
neautorizată	 a	 Serviciului	 prin	 contul	 său.	
Clientul	 va	 notifica	 cât	 mai	 curând	 posibil	
Eldrive,	 în	 cazul	 în	 care	 există	 îndoieli	 cu	
privire	 la	 utilizarea	 contului	 de	 către	 o	parte	
neautorizată	sau	în	mod	neautorizat,	și	
pentru	a	limita	costurile	generate	de	utilizarea	
neautorizată,	Clientul	trebuie	să	contacteze	
Departamentul	 Relații	 cu	 Clienții	 al	 Eldrive	
(tel.:	+40	373	760	296)	cât	mai	curând	posibil.	
În	cazul	în	care	Cardul	RFID	al	Clientului	a	fost	
pierdut	sau	furat,	Clientul	va	contacta	imediat	
departamentul	de	Relații	cu	Clienții	al	Eldrive	
(tel.+40	373	760	296).	
În	cazul	în	care	clientul	nu	furnizează	imediat	
informații	despre	pierderea	sau	furtul	cardului	
de	identificare	RFID,	Clientul	va	fi	responsabil	
pentru	 toate	 operațiunile	 de	 încărcare	
înregistrate.	
În	cazul	unei	notificări	valide	privind	utilizarea	
neautorizată	 a	 Serviciului,	 trimisă	 de	 către	
Client	 către	 Eldrive,	 Eldrive	 va	 depune	 toate	
eforturile	pentru	a	bloca	cardul	RFID	în	decurs	
de	 o	 jumătate	 de	 oră.	 În	 orice	 caz,	 până	 la	
expirarea	 termenului	 specificat	 în	 decizia	
precedentă,	 Clientul	 va	 fi	 responsabil	 pentru	
orice	utilizare	a	cardului	de	identificare	RFID.	
Eldrive	 nu	 va	 fi	 tras	 la	 răspundere	 pentru	
utilizarea	 neautorizată	 a	 datelor	 Clientului	
pentru	 accesarea	 Serviciului	 Eldrive	 sau	
pentru	 utilizarea	 neautorizată	 a	 cardului	 de	
plată,	 cu	 excepția	 cazului	 în	 care	 Clientul	 a	
notificat	 Eldrive	 cu	 privire	 la	 utilizarea	
neautorizată.	
C.	Reclamațiile	și	verificarea	tranzacțiilor	la	
utilizarea	serviciului	Eldrive	
Un	 client	 care	 dorește	 să	 depună	 o	 plângere	
trebuie	 să	 notifice	 Eldrive	 imediat	 și	 nu	mai	
târziu	de	24	de	ore	de	la	data	la	care	tranzacția	
în	cauză	a	fost	vizibilă	în	contul	său	online	din	
aplicația	mobilă.	Reclamația	trebuie	să	conțină	
o	indicație	clară	a	tipului	de	eroare	pe	care	



sufficiently	detailed,	 the	Customer	will	 lose	the	
right	to	rely	on	the	error,	unless	
otherwise	provided	for	in	the	mandatory	legal	
regulations.	When	a	Customer	submits	a	claim,	
Eldrive	 may	 perform	 a	 technical	 inspection	 of	
the	 disputed	 charging	 transaction	 and	 make	 a	
final	statement.	
Claims	regarding	incorrect	billing	are	processed	
and	 resolved	by	Eldrive.	 If	 a	 claim	 is	 accepted,	
Eldrive	 will	 indemnify	 the	 Customer	 for	 the	
relevant	amount	within	20	(twenty)	days.	If	the	
claim	 is	 rejected,	 Eldrive	 will	 notify	 the	
Customer	about	that.	
D.	 Services	 or	 General	 Terms	 and	 Conditions	
Changes	 Eldrive	 reserves	 the	 right	 to	 amend	
these	 general	 terms	 and	 conditions	 and/	 or	
functions	of	the	Eldrive	system	in	order	to	adapt	
or	 adopt	 new	 technologies,	 functionalities,	
appropriate	 technical	 or	 administrative	
procedures	 or	 new	 information	 security	
procedures,	by	publishing	the	current	version	on	
the	website	www.eldrive.ro	 and	 on	 the	Mobile	
Application.	For	the	avoidance	of	any	doubt,	the	
Customer	 is	 advised	 that	 these	 General	 Terms	
and	 Conditions	 and	 the	 functionality	 of	 the	
system	may	be	altered	at	any	time.	
E.	Subscription	Termination	
The	 customer	 may	 terminate	 the	 use	 of	 the	
service	with	a	7	(seven)-day	notice.	The	right	for	
termination	may	be	exercised	by	
(i)	 sending	 a	 termination	 notice	 by	 email	 to	
support@eldrive.ro	or	
(ii)	 by	 sending	 a	 notification	 via	 courier	 to	
Eldrive's	headquarters	at	the	following	address:	
Floreasca	 Tower,	 175,	 Av.	 Floreasca,	 5th	 floor,	
District	1,	Bucharest,	Romania.	
F.	Termination	by	Eldrive	Eldrive	may	terminate	
the	use	of	the	Service	if,	after	notification	to	the	
the	customer,	he	has	not	remedied	any	breach	of	
these	 General	 Terms	 and	 Conditions	 in	 a	
reasonable	 time	 but	 not	 more	 than	 3	 (three)	
days	from	the	date	of	receipt	of	the	notification,	
in	the	following	cases:	(i)	The	Customer	does	not	
comply	 with	 their	 payment	 obligations	 within	
the	relevant	term;	
(ii)	The	Customer	uses	the	Service	in	violation	of	
these	General	terms	and	conditions	for	end	users	
or	Eldrive's	instructions	for	use	of	the	service,	
(iii)	 Eldrive	 has	 reason	 to	 suspect	 that	 the	
Service	is	being	misused.	Eldrive	has	the	right	to	
terminate	the	use	of	the	service	for	convenience	
with	a	15	(fifteen)-	day	notice.	
	
	
	
	
	
	

Eldrive	a	făcut.	În	cazul	în	care	indicarea	erorii	
nu	 este	 suficient	 de	 detaliată,	 Clientul	 își	 va	
pierde	dreptul	de	a	se	baza	pe	eroare,	dacă	nu	
se	 prevede	 altfel	 în	 reglementările	 legale	
obligatorii.	 Atunci	 când	 un	 Client	 depune	 o	
cerere,	 Eldrive	 poate	 efectua	 o	 inspecție	
tehnică	a	tranzacției	de	încărcare	în	litigiu	
și	 poate	 face	 o	 declarație	 finală.	 Reclamațiile	
privind	facturarea	incorectă	sunt	procesate	și	
rezolvate	 de	 Eldrive.	 Dacă	 o	 reclamație	 este	
acceptată,	 Eldrive	 va	 despăgubi	 Clientul	
pentru	 suma	 relevantă	 în	 termen	 de	 20	
(douăzeci)	de	zile.	Dacă	cererea	este	respinsă,	
Eldrive	va	notifica	Clientul	despre	acest	lucru.	
D.	Modificări	ale	Serviciilor	sau	Termenilor	și	
Condițiilor	Generale	Eldrive	își	rezervă	dreptul	
de	 a	 modifica	 acești	 termeni	 și	 condiții	
generale	 și/sau	 funcții	 ale	 sistemului	 Eldrive	
pentru	 a	 adapta	 sau	 adopta	 noi	 tehnologii,	
funcționalități,	 proceduri	 tehnice	 sau	
administrative	adecvate	sau	noi	proceduri	de	
securitate	a	informațiilor,	publicând	versiunea	
curentă	 pe	 site-ul	 www.eldrive.ro	 și	 pe	
aplicația	mobilă.	Pentru	a	evita	orice	îndoială,	
Clientul	 este	 informat	 că	 acești	 Termeni	 și	
condiții	generale	și	funcționalitatea	sistemului	
pot	fi	modificate	în	orice	moment.	
E.	Terminarea	abonamentului	
Clientul	poate	înceta	utilizarea	serviciului	cu	o	
notificare	de	7	(șapte)	zile.	Dreptul	la	reziliere	
poate	fi	exercitat	prin	
(i)	trimiterea	unei	notificări	de	reziliere	prin	e-
mail	la	support@eldrive.ro	sau	
(ii)	prin	trimiterea	unei	notificări	prin	curier	la	
sediul	 Eldrive:	 Floreasca	 Tower,	 Calea	
Floreasca	 	 nr.	 175,	 et.	 5,	 Sector	 1,	 București,	
Romania	
F.	Terminarea	de	către	Eldrive	
Eldrive	poate	înceta	utilizarea	serviciului	dacă,	
după	 notificarea	 clientului,	 acesta	 nu	 a	
remediat	orice	 încălcare	a	acestor	Termeni	și	
condiții	generale	într-un	termen	rezonabil,	dar	
nu	mai	mult	de	3	(trei)	zile	de	la	data	primirii	
notificării,	în	următoarele	cazuri:	
(i)	Clientul	nu	își	respectă	obligațiile	de	plată	în	
termenul	relevant;	
(ii)	 Clientul	 utilizează	 Serviciul	 cu	 încălcarea	
acestor	 Termeni	 și	 condiții	 generale	 pentru	
utilizatorii	 finali	 sau	 instrucțiunile	Eldrive	de	
utilizare	a	serviciului,	
(iii)	 Eldrive	 are	 motive	 să	 suspecteze	 că	
Serviciul	este	folosit	în	mod	abuziv.	Eldrive	are	
dreptul	 să	 înceteze	 accesul	 la	 serviciului	
printr-o	notificare	de	15	(cincisprezece)	zile.	
	
	
	
	



8.	PERSONAL	DATA	PROCESSING	
8.1	 Eldrive	 provides	 strict	 confidentiality	 and	
due	care	in	the	processing	of	the	personal	data	of	
its	Customers.	
8.2	Eldrive	 complies	with	 the	national	 laws	on	
the	 collection	 and	 use	 of	 Personal	 Data	 of	
customers,	as	well	as	the	applicable	Community	
legislation.	
8.3	The	Personal	Data	Protection	Act	 regulates	
the	 processing	 of	 personal	 data	 and	 applies	 to	
Eldrive's	activities.	Personal	data,	such	as	names	
and	 addresses,	 provided	 to	 Eldrive,	 are	
processed	 both	 manually	 and	 by	 computer.	
Customer	information	will	be	stored	in	Eldrive’s	
Customer	Register.	The	information	contained	in	
the	 registry	will	 be	 used	 for	 purposes	 such	 as	
managing	 and	 developing	 the	 customer	
relations.	
8.4	 In	 order	 to	 exercise	 its	 rights	 under	 the	
Personal	 Data	 Protection	 Act	 (for	 example,	 for	
reviewing	information	relating	to	the	customer,	
for	 rectification	 of	 personal	 data	 or	 for	
restricting	the	use	of	information	for	the	
purposes	 of	 direct	 marketing),	 the	 Customer	
may	contact	Eldrive.	
8.5	Any	personal	data	provided	to	Eldrive	will	be	
processed	for	the	provision	of	the	Service	to	the	
Customer	 in	 accordance	 with	 these	 General	
Terms	 and	 Conditions	 and	 for	 service	
development.	
8.6	 Eldrive	 discloses	 personal	 data,	 such	 as	
names,	 email	 addresses,	 and	 /	 or	 mailing	
addresses	 to	 external	 parties	 that	 manage	
Eldrive's	contractual	obligations	relating	 to	 the	
service	on	his	behalf,	such	as	service	providers,	
payment	 service	 providers	 and	 credit	 card	
companies.	 Some	 of	 the	 information	 provided	
may	be	disclosed	to	Eldrive's	trading	partners	in	
other	countries	located	inside	or	outside	the	EU.	
Please	do	not	hesitate	to	contact	us	if	you	have	
any	questions	regarding	the	processing	of	your	
personal	data,	 or	 to	 take	note	of	 the	necessary	
information	 in	 the	 privacy	 notice	 for	 personal	
data	 processing	 published	 in	 the	 Mobile	
application.	For	the	purpose	of	using	the	Service,	
you	must	provide	your	explicit	 consent	 for	 the	
processing	 of	 your	 personal	 data,	 details	 of	
which	you	may	 receive	 in	 accordance	with	 the	
privacy	 notice	 published	 in	 the	 Mobile	
Application.	 The	 address	 is:	 Floreasca	 Tower,	
175,	 Av.	 Floreasca,	 5th	 floor,	 District	 1,	
Bucharest,	Romania.	
	
	
	
	
	
	

8.	PROCESAREA	DATELOR	PERSONALE	
8.1	Eldrive	oferă	o	strictă	confidențialitate	și	o	
atenție	 deosebită	 în	 prelucrarea	 datelor	
personale	ale	Clienților	săi.	
8.2	 Eldrive	 respectă	 legislația	 națională	
privind	 colectarea	 și	 utilizarea	 datelor	
personale	 ale	 clienților,	 precum	 și	 legislația	
comunitară	aplicabilă.	
8.2	Legea	privind	protecția	datelor	cu	caracter	
personal	 reglementează	 prelucrarea	 datelor	
cu	 caracter	 personal	 și	 se	 aplică	 activităților	
Eldrive.	Datele	personale,	cum	ar	fi	numele	și	
adresele,	 furnizate	 către	 Eldrive,	 sunt	
procesate	 atât	 manual,	 cât	 și	 pe	 calculator.	
Informațiile	 clienților	 vor	 fi	 stocate	 în	
Registrul	 de	 clienți	 al	 Eldrive.	 Informațiile	
conținute	în	registru	vor	fi	utilizate	în	scopuri	
precum	gestionarea	și	dezvoltarea	relațiilor	cu	
clienții.	
8.4	 Pentru	 a-și	 exercita	 drepturile	 conform	
Legii	 privind	 protecția	 datelor	 cu	 caracter	
personal	 (de	 exemplu,	 pentru	 revizuirea	
informațiilor	 referitoare	 la	 client,	 pentru	
rectificarea	 datelor	 cu	 caracter	 personal	 sau	
pentru	 limitarea	 utilizării	 informațiilor	 în	
scopul	comercializării	directe),	Clientul	poate	
contacta	Eldrive.	
8.5	 Toate	 datele	 personale	 furnizate	 către	
Eldrive	 vor	 fi	 prelucrate	 pentru	 furnizarea	
Serviciului	 către	 Client	 în	 conformitate	 cu	
acești	 Termeni	 și	 Condiții	 Generale	 și	 pentru	
dezvoltarea	serviciilor.	
8.6	 Eldrive	 dezvăluie	 date	 cu	 caracter	
personal,	cum	ar	fi	numele,	adresele	de	e-mail	
și/sau	 adresele	 de	 corespondență,	 părților	
externe	 care	 gestionează	 obligațiile	
contractuale	ale	Eldrive	referitoare	la	serviciul	
în	numele	său,	cum	ar	fi	furnizorii	de	servicii,	
furnizorii	de	servicii	de	plată	și	companiile	de	
carduri	 de	 credit.	 Unele	 informații	 furnizate	
pot	 fi	 divulgate	 partenerilor	 comerciali	 ai	
Eldrive	din	alte	țări	situate	în	interiorul	sau	în	
afara	UE.	
Vă	 rugăm	 să	 nu	 ezitați	 să	 ne	 contactați	 dacă	
aveți	întrebări	cu	privire	la	prelucrarea	datelor	
dvs.	personale	sau	să	luați	notă	de	informațiile	
necesare	 în	 notificarea	 de	 confidențialitate	
pentru	 prelucrarea	 datelor	 personale	
publicate	 în	 aplicația	 mobilă.	 În	 scopul	
utilizării	 Serviciului,	 trebuie	 să	 furnizați	
consimțământul	 dvs.	 explicit	 pentru	
prelucrarea	 datelor	 dvs.	 personale,	 detalii	
despre	 care	 puteți	 primi	 în	 conformitate	 cu	
notificarea	 de	 confidențialitate	 publicată	 în	
aplicația	mobilă.	Adresa	este:	Floreasca	Tower,	
Calea	 Floreasca	 	 nr.	 175,	 et.	 5,	 Sector	 1,	
București,	Romania.	
	



	
9.	 LIABILITY	 AND	 LIMITATION	 OF	 ELDRIVE	
LIABILITY	
9.1	Eldrive	shall	not	be	held	liable	for	damages	
or	losses	if	
(i)	the	Customer's	device,	data	transfer	network,	
or	their	related	functions	are	not	working;	
(ii)	 the	 Service	 is	 suspended	 for	 reasons	 that	
subsequently	prove	to	be	unfounded,	but	at	the	
time	 of	 suspension	 of	 the	 service	 Eldrive	 had	
reasons	to	believe	that	they	constitute	valid	
grounds	for	the	relevant	action,	
(iii)	 the	RFID	 identification	 card	of	Eldrive	has	
been	 lost	 or	 stolen	 and	 misused	 by	 another	
person	 or	 in	 other	 cases	 provided	 for	 in	 these	
General	Terms	and	Conditions	for	Customers.	
9.2	Eldrive	is	not	responsible	for	parking	of	the	
electric	vehicle	by	the	Customer	in	breach	of	the	
applicable	 regulatory	 restrictions	 or	 specific	
requirements	 for	 staying	 /	 parking	 at	 the	
particular	location.	
9.3	Eldrive	shall	not	be	held	liable	for	damages	
or	 losses	 caused	 by	 a	 legal	 regulation,	
governmental	action,	war,	sabotage,	missing	or	
delayed	 deliveries,	 information	 connections	 or	
other	 connections	 for	 data	 transmission	 and	
communication,	strike,	boycott	or	other	similar	
circumstances	 beyond	 the	 control	 of	 Eldrive,	
having	 the	 nature	 of	 force	majeure	 within	 the	
meaning	of	the	Commerce	Act.	The	provision	on	
strikes,	boycotts	and	blockades	applies	if	Eldrive	
is	the	subject	of	these	actions.	
9.4	 No	 breach	 of	 these	 General	 Terms	 and	
Conditions	 affecting	 the	 end-customers,	
occurring	in	circumstances	other	than	deliberate	
misconduct	by	Eldrive,	will	be	compensated	by	
Eldrive.	 Eldrive	 shall	 not	 be	 liable	 to	 the	
Customer	for	any	damages,	lost	profits	and	/	or	
damage	of	the	relations	between	the	Customer	
and	third	parties	and	such	that	are	beyond	the	
respective	rights	of	the	Customer,	established	by	
mandatory	statutory	provisions.	
9.5	Under	no	circumstances	Eldrive	will	be	liable	
for	any	indirect	damages	caused	to	Customer	in	
connection	 with	 and	 in	 view	 of	 the	 use	 of	 the	
Service.	
	
	
	
10.	FINAL	PROVISIONS	
10.1	The	Client	will	be	able	to	transfer	the	rights	
and	 obligations	 of	 this	 agreement	 to	 a	 third	
party,	 only	 with	 the	 written	 and	 prior	
information	of	the	Company	on	the	website	or	by	
e-mail.	By	express	acceptance	by	the	Company,	
this	 agreement	 will	 have	 the	 same	 effects	 on	
third	parties.	

9.	 RĂSPUNDEREA	 ȘI	 LIMITAREA	
RĂSPUNDERII	
9.1	Eldrive	nu	va	fi	tras	la	răspundere	pentru	
daune	sau	pierderi	dacă	
(i)	dispozitivul,	rețeaua	de	transfer	de	date	sau	
funcțiile	conexe	ale	acestuia	nu	funcționează;	
(ii)	serviciul	este	suspendat	din	motive	
care	ulterior	se	dovedesc	neîntemeiate,	însă	în	
momentul	suspendării	serviciului	Eldrive	avea	
motive	 să	 considere	 că	 acestea	 constituie	
motive	valabile	pentru	acțiunea	relevantă;	
(iii)	 cardul	de	 identitate	RFID	al	 lui	Eldrive	a	
fost	pierdut	sau	furat	și	utilizat	în	mod	abuziv	
de	 către	 o	 altă	 persoană	 sau	 în	 alte	 cazuri	
prevăzute	 de	 acești	 Termeni	 și	 condiții	
generale	pentru	clienți.	
9.2	 Eldrive	 nu	 este	 responsabil	 pentru	
parcarea	 vehiculului	 electric	 de	 către	 Client,	
încălcând	 restricțiile	 de	 reglementare	
aplicabile	 sau	 cerințele	 specifice	 privind	
staționarea/parcarea	în	locația	respectivă.	
9.3	Eldrive	nu	va	fi	tras	la	răspundere	pentru	
daunele	 sau	 pierderile	 cauzate	 de	
reglementări	 legale,	 acțiuni	 guvernamentale,	
războaie,	 sabotaj,	 livrări	 lipsă	 sau	 întârziate,	
conexiuni	 de	 informare	 sau	 alte	 conexiuni	
pentru	 transmiterea	 și	 comunicarea	 datelor,	
grevă,	 boicot	 sau	 alte	 circumstanțe	 similare	
dincolo	de	controlul	Eldrive,	având	caracter	de	
forță	 majoră	 în	 sensul	 Legii	 comerțului.	
Dispoziția	 referitoare	 la	 greve,	 boicoturi	 și	
blocade	 se	 aplică	 dacă	 Eldrive	 face	 obiectul	
acestor	acțiuni.	
9.4	 Nicio	 încălcare	 a	 acestor	 Termeni	 și	
Condiții	Generale	care	afectează	clienții	finali,	
care	 apar	 în	 alte	 circumstanțe	 decât	
comportamentul	 necorespunzător	 al	 Eldrive,	
nu	va	fi	compensată	de	Eldrive.	Eldrive	nu	este	
răspunzător	 față	 de	 Client	 pentru	 daunele,	
profiturile	pierdute	și/sau	daunele	cauzate	de	
relațiile	 dintre	 Client	 și	 terțe	 părți	 și	 care	
depășesc	 drepturile	 respective	 ale	 Clientului,	
stabilite	prin	prevederi	legale	obligatorii.	
9.5	În	nici	un	caz	Eldrive	nu	va	fi	răspunzător	
pentru	 niciun	 fel	 de	 daune	 indirecte	 cauzate	
Clientului	 în	 legătură	cu	și	 în	scopul	utilizării	
Serviciului.	
	
10.	DISPOZIȚII	FINALE	
10.1	 Clientul	 va	 putea	 transfera	 drepturile	 și	
obligațiile	 prezentului	 acord	 unei	 terțe	
persoane,	 numai	 cu	 informarea	 scrisă	 și	
prealabile	a	Companiei	pe	website	sau	prin	e-
mail.	 Prin	 acceptarea	 expresă	 din	 partea	
Companiei,	 prezentul	 acord	 își	 va	 produce	
aceleași	efecte	și	față	de	terț.	
10.2	Orice	notificare	sau	comunicare,	adresată	
de	 către	 o	 parte	 celeilalte	 părți,	 va	 fi	



10.2	 Any	 notification	 or	 communication,	
addressed	by	a	party	to	the	other	party,	will	be	
considered	validly	fulfilled	if	it	is	sent	by	any	of	
the	 following	means:	 registered	 letter,	 courier,	
fax	with	acknowledgment	of	receipt	or	e-mail	(e-
mail),	 at	 the	official	 addresses	 (headquarters	 /	
fax	 /	 e-mail),	 the	 persons	 indicated	 to	 receive	
and	 transmit	 having	 the	 quality	 of	
representative	of	the	Party.	
10.3	If	any	provision	of	this	terms	and	conditions	
is	found	to	be	contrary	to	applicable	law	or	for	
any	other	reason	becomes	invalid	in	whole	or	in	
part,	the	other	provisions	of	this	agreement	shall	
remain	in	full	force	and	effect.	
10.4	 Any	 dispute,	 controversy	 or	 claim	 arising	
out	of	or	in	connection	with	this	Agreement,	its	
breach,	termination	or	validity	shall	be	resolved	
primarily	by	mutual	negotiation,	 in	accordance	
with	 the	 principles	 of	 fairness,	 reasonableness	
and	fairness.	If	the	parties	fail	to	agree	through	
negotiations	 within	 20	 (twenty)	 days	 of	
receiving	 a	 written	 suggestion	 to	 continue	
negotiations	 or	 if	 either	 party	 decides	 that	
further	 negotiations	 are	 inappropriate,	 any	
dispute,	 controversy	 or	 claim	 will	 be	 resolved	
definitively	in	the	court	from	the	constituency	of	
the	Eldrive's	headquarters.	
10.5	 The	 conclusion	 of	 this	 agreement,	 the	
execution,	 expiration,	 interpretation	 and	
settlement	 of	 disputes	 are	 governed	 by	
Romanian	 law.	 If	 the	 Client	 uses	 the	 Eldrive's	
service	only	once,	and	then,	on	his	own	initiative,	
I	 expressly	 request	 the	 deletion	 of	 the	 client's	
account,	 this	 agreement	 has	 the	 character	 of	 a	
single	 execution	 contract.	 If	 the	 customer	 uses	
the	 Service	 repeatedly,	 regardless	 of	 the	
constant	 services,	 this	 agreement	 has	 the	
character	 of	 a	 contract	 with	 successive	
execution,	it	is	necessary	to	accept	the	terms	and	
conditions	of	this	agreement	only	once,	use	the	
mobile	application	or	customer	account	and	pay	
the	related	services	being	sufficient	to	result	the	
legal	effects	accepted	by	both	Parties.	

considerată	 valabil	 îndeplinită	 dacă	 va	 fi	
transmisă	 prin	 oricare	 dintre	 următoarele	
modalități:	 scrisoare	recomandată,	curier,	 fax	
cu	 confirmare	 de	 primire	 sau	 e-mail	 (poșta	
electronică),	 la	adresele	oficiale	(sediu/fax/e-
mail),	 persoanele	 indicate	 să	 primească	 și	 să	
transmită	 având	 calitatea	 de	 reprezentant	 al	
Părții.	
10.3	 În	 cazul	 în	 care	 orice	 dispoziție	 a	
prezentului	acord	este	considerată	ca	 fiind	 în	
contradicție	cu	 legile	 în	vigoare	sau	din	orice	
alt	 motiv	 devine	 invalidă	 parțial	 sau	 total,	
celelalte	 prevederi	 ale	 prezentului	 acord	 vor	
rămâne	valabile	si	în	vigoare.	
10.4	 Orice	 dispută,	 controversă	 sau	
revendicare	care	decurge	din	sau	în	legătură	cu	
prezentul	 acord,	 încălcarea,	 încetarea	 sau	
valabilitatea	acestuia	va	fi	rezolvata	în	primul	
rând	prin	negocieri	reciproce,	în	conformitate	
cu	 principiile	 corectitudinii,	 rezonabilității	 și	
justiției.	 În	cazul	în	care	părțile	nu	reușesc	să	
fie	 de	 acord	 prin	 negocieri	 în	 termen	 de	 20	
(douăzeci)	de	zile	de	la	primirea	unei	sugestii	
scrise	pentru	a	continua	negocierile	sau	dacă	
oricare	 dintre	 părți	 decide	 că	 negocierile	
ulterioare	 sunt	 necorespunzătoare,	 orice	
litigiu,	 controversa	 sau	 revendicare	 vor	 fi	
rezolvate	 definitiv	 în	 instanță	 din	
circumscripția	sediului	Eldrive.	
10.5	Încheierea	prezentului	acord,	executarea,	
expirarea,	 interpretarea	 și	 soluționarea	
litigiilor	 sunt	 reglementate	de	Legea	 română.	
Dacă	Clientul	utilizează	o	singură	dată	serviciul	
Eldrive,	iar	apoi,	din	proprie	inițiativă	solicită	
în	 mod	 expres	 ștergerea	 contului	 de	 client,	
prezentul	acord	are	caracterul	unui	contract	cu	
executare	 unica.	 Dacă	 clientul	 utilizează	
Serviciul	 în	 mod	 repetat,	 indiferent	 de	
constanta	utilizării	serviciului,	prezentul	acord	
are	 caracterul	 unui	 contract	 cu	 executare	
succesiva,	 nefiind	 necesara	 acceptarea	
termenelor	 si	 condițiilor	 prezentului	 acord	
decât	 o	 singura	 data,	 utilizarea	 aplicației	
mobile	 sau	 a	 contului	 de	 client	 și	 plata	
serviciilor	 aferente	 fiind	 suficiente	 pentru	
producerea	 efectelor	 juridice	 acceptate	 de	
către	ambele	Părți.	



	


