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CATRE: AUTOMOBILE BAVARIA S.R.L.

Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 53A

CONTEMPO CARS S.R.L

Brasov, Calea Bucuresti nr. 33, jud. Brasov

Spre stiinta: BMW VERTRIEBS GMBH

Siegfried-Marcus-Str. 24, 5021, Salzburg, Austria

BMW GROUP ROMANIA SUCURSALA BUCUREȘTI/ MINI ROMANIA

Băneasa Business & Technology Park, Clădirea B, Etaj 3, Șoseaua București-Ploiești
42-44, București

BMW/MINI AG

Munchen, Taunusstraße 41, 80807 München, Germania

Stimata Doamna/Stimate Domn,

Subsemnatul, LEPADATU ANDREI, cetatean roman, cu domiciliul in Bucuresti, Str. Banul Udrea nr. 6,

Sector 3, identificat prin C.I. seria RX, nr. 709763, CNP 1810515170039 si cu sediul ales pentru
comunicarea actelor in Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 108, Et.1, Sector 4, in temeiul dispozitiilor art. 1707

si urm. din Codul Civil, va comunic urmatoarea

NOTIFICARE

Prin care, raportat la situatia de fapt si la argumentele pe care se intemeiaza prezenta, va solicit:

(i) sa imi returnati suma in cuantum de 97.104,40 RON, reprezentand contravaloarea
autoturismului marca MINI, modelul COOPER COUNTRYMAN S ALL 4 A, serie sasiu
WMWZC51070WK68113, suma ce urmeaza a fi diminuata cu folosinta autoturismului de catre
subsemnatul pe perioada de 1 an si 4 luni;

(ii) sa stabiliti si sa imi aduceti la cunostinta data, ora si locul unde urmeaza sa va returnez
autoturismul identificat in paragraful anterior.

Pentru a dispune in sensul celor anterior mentionate, subsemnatul va rog sa aveti in vedere urmatoarele

motive:
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(i) in data de 16.10.2015, intre subsemnatul si societatea AUTOMOBILE BAVARIA S.R.L, prin

mandatar CONTEMPO CARS SRL, a intervenit antecontractul de vanzare – cumparare inregistrat

sub nr. 30005939, prin care partile si-au luat angajamentul sa cumpere, respectiv sa vanda un

autovehicul marca MINI modelul COOPER COUNTRYMAN S ALL 4 A, serie sasiu

WMWZC51070WK68113.

(ii) ulterior incheierii contractului de leasing financiar nr. 30088417 cu Unicredit Leasing Corporation IFN

SA, intre subsemnatul si CONTEMPO CARS S.R.L au fost semnate procesul verbal de predare

primire din data 23.10.2015 si procesul verbal de livrare din data 23.10.2015, CONTEMPO CARS

S.R.L actionand, astfel cum am mentionat anterior, in numele si pentru vanzatorul autoturismului,

AUTOMOBILE BAVARIA S.R.L.

(iii) la momentul semnarii contractelor anterior mentionate si achitarii autoturismului subsemnatul am

avut convingerea ferma, confirmata si de catre vanzator in corespondenta purtata, ca am

achizitionat un autoturism care nu a suferit niciun fel de avarii (e.g. incidente rutiere, cum s-a

exprimat vanzatorul). Mai mult decat atat, la momentul inspectarii autoturismului, mi s-a comunicat

faptul ca masina are un numar redus de km (e.g. 31.650 km in decurs de 4 ani de rulaj) motivate de

faptul ca “a stat mai mult in garaj si a fost a sotiei patronului de la Contempo Cars Brasov”. Precizez

faptul ca autoturismul, la momentul vizionarii, avea aplicata pe toata suprafata autocolant de tip

animal print, care a fost inlaturat, la cererea subsemnatului, de catre vanzator (prin CONTEMPO

CARS S.R.L.), ulterior acesta efectuand un polish pentru a acoperi urmele ramase de la

indepartarea autocolantului.

(iv) la doar un an si doua luni de la achizitionare, subsemnatul am avut intentia de a instraina

autoturismul, sens in care, la solicitarea expresa a unui potential cumparator, m-am deplasat cu

acesta la un service auto specializat pentru o inspectie cu caracter general, in vederea unui

potential transfer al dreptului de proprietate. Precizez fapul ca, in prealabil, subsemnatul informasem

potentialul cumparator despre faptul ca autoturismul nu a avut niciodata daune. Cu toate acestea, la
momentul verificarii, mecanicul auto a descoperit ca autoturismul prezenta urme de folosire
a suruburilor de la usi, respectiv a usii de la sofer – stanga fata si cea din spate – stanga
spate, mecanicul indicand prezenta chitului si implicit o dauna din trecut. Este de la sine

inteles faptul ca potentialul cumparator s-a razgandit. Ulterior, pentru a mi se confirma spusele

mecanicului, subsemnatul am efectuat, pe cheltuiala proprie, o expertiza tehnica
extrajudiciara, cu instrumente specifice, aceasta relevand faptul ca, intr-adevar, autoturismul
fusese avariat, intr-o proportie semnificativa (e.g. usa fata sofer, usa spate sofer, praguri laterale,

stalp lateral).

(v) Astfel, va rog sa aveti in vedere faptul ca vanzatorul CONTEMPO CARS S.R.L nu mi-a adus
niciodata la cunostinta, nici la momentul achizitionarii, dar nici ulterior, faptul ca
autovehiculul achizitionat de catre subsemnatul suferise in trecut daune, mai mult decat atat,
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la solicitarea mea expresa, mi s-a comunicat in scris faptul ca “masina nu a fost implicata in niciun

incident rutier.”

(vi) Mai mult decat atat, nici in istoricul inregistrat nu exista astfel de interventii, dar nici la cele 3
firme unde a fost asigurat tip CASCO, nu sunt inregistrate daune, ceea ce duce la concluzia
ca autoturismul ori a fost reparat in baza unei polite RCA la o alta societate de asigurare ori a
fost reparat fara documente la unul din service-urile autorizate sau din reteaua vanzatorului.

(vii) Prin urmare, asa cum am transmis prin emailurile din data de 31.01.2017 și 14.02.2017,

subsemnatul îmi exprim indignarea fata de imprejurarea ca un dealer BMW/MINI, in speta
CONTEMPO CARS S.R.L. si importatorul BMW/MINI la acea data, AUTOMOBILE BAVARIA
S.R.L., societati activand pe piata vanzarilor auto in calitate de profesionisti, au putut sa
ascunda aceste reparatii si sa nu le prezinte unui cumparator de buna credinta. In plus, va

aduc la cunostinta faptul ca la emailurile anterior precizate mi s-a raspuns intr-un mod total

neprofesionist si neserios: “In conformitate cu actele existente, Dvs ati achizitionat un autoturism

MINI rulat. Pentru acest autoturism ati beneficiat de garantie acordata. Autoturismul a fost livrat

catre Dvs perfect din punct de vedere estetic si functional”.

(viii) In e-mailul de raspuns, transmis de dl Gheorghe Creanga – Branch Manager CONTEMPO CARS
S.R.L, acesta nu precizeaza, in niciun fel, cine suporta pierderea suferita de catre subsemnatul,

aceea de a achita substantial mai mult decat pretul pietei, (daca imi doream un autoturism cu vicii

ascunse, achizitionam masina din targul Vitan, la un pret mult mai mic) sau pierderea pe care o

suport in prezent, cuantificata prin imposibilitatea de a vinde o masina care a suferit avarii, fiind

obligat sa instrainez acest autoturism la un pret mult mai mic tocmai pentru aceasta dauna ascunsa.

(ix) Or, la momentul achizitionarii, subsemnatul am achitat pentru masina respectiva un pret mult mai

mare decat pretul de piata, tocmai pentru garantia pe care o reprezinta societatea AUTOMOBILE
BAVARIA S.R.L si un dealer autorizat BMW/Mini (CONTEMPO CARS S.R.L), convins fiind ca voi

achizitiona o masina care nu a avut daune si care are numarul de km declarati in mod real.

Raportat la cele anterior mentionate, prin prezenta, subsemnatul va aduc la cunostinta ca urmeaza sa solicit,

in scris, producatorului BMW/MINI AG un punct de vedere cu privire la aceasta situatie.

In conformitate cu dispozitiile art. 1.707 alin. (2) din Codul Civil, viciul ascuns este acel viciu care, la data

predarii, nu putea fi descoperit “fara asistenta de specialitate, de catre un cumparator prudent si diligent”.

Totodata, potrivit dispozitiilor art 1.708 alin. (2) din Codul Civil, “clauza care înlătură sau limitează

răspunderea pentru vicii este nulă în privinţa viciilor pe care vânzătorul le-a cunoscut ori trebuia să le

cunoască la data încheierii contractului” iar potrivit dispozitiilor art. 1.709 alin. (4) din Codul Civil, “vanzatorul

care a tainuit viciul, nu poate invoca” dispozitiile legale privind denuntarea viciilor.
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Mentionez faptul ca pana in prezent, subsemnatul am achizitionat numai autoturisme noi iar decizia de a
achizitiona un autoturism second hand a fost luata doar in considerarea faptului ca acesta apartinea
unui dealer BMW care prezenta garantii cu privire la istoricul autoturismului, astfel ca, in niciun

moment nu am luat in considerare faptul ca as putea fi inselat de catre societatile din grupul dumneavoastra.

In concluzie, raportat la

(i) raspunsul total neprofesionist primit din partea Contempo Cars S.R.L.; (ii) lipsa raspunsului din partea

Automobile Bavaria S.R.L.; (iii) lipsa oricaror inregistrari cu privire la avariile masinii; (iv) neinformarea

subsemnatului la momentul achizitionarii; (v) ascunderea daunelor de catre vanzatorul profesionist; (vi)

pierderile suferite de catre subsemnatul; (vii) achitarea integrala si anticipata a contractului de leasing

(09.02.2017); (viii) dorinta de a incheia aceasta situatie pe cale amiabila,

subsemnatul consider ca vanzatorul trebuie sa asigure cumparatorului nu doar folosinta linistita a
bunului vandut, ci si utila folosinta a acestuia. Astfel, vanzatorul garanteaza cumparatorul contra
oricaror vicii ascunse care îi micsorează in asemenea masura valoarea incat, daca le-ar fi cunoscut,
cumparatorul nu ar fi cumparat, sau ar fi platit un pret mai mic.

Prin urmare, avand in vedere consideratiile expuse si tinand cont de faptul ca in data de 09.02.2017 am

achitat anticipat si am inchis contractul de leasing privind acest bun mobil, doresc sa va fac cunoscuta

dorinta mea ferma de a rezolva situatia ivita, in sensul despagubirii subsemnatului in mod amiabil.

Cu toate acestea, subsemnatul va aduc la cunostinta faptul ca prezenta notificare reprezinta ultima
incercare de solutionare amiabila a situatiei conflictuale intervenite intre parti, toate celelalte
demersuri urmand a face obiectul exclusiv al procedurilor judiciare.

În acest sens, subsemnatul ma voi adresa instantelor de judecata competente in vederea obligarii Dvs. la

restituirea sumei in cuantum de 97.104,40 RON, reprezentand contravaloarea autoturismului marca MINI,
modelul COOPER COUNTRYMAN S ALL 4 A, serie sasiu WMWZC51070WK68113, suma ce urmeaza a fi

diminuata cu folosinta autoturismului de catre subsemnatul pe perioada de 1 an si 4 luni.

La suma anterior mentionata se vor adauga toate cheltuielile de judecata aferente solutionarii litigiului dintre

parti, precum onorarii avocatiale, taxe de timbru, onorarii ale expertilor, etc.

Mai mult, voi solicita instantei de judecata competente sa dispuna in sensul aplicarii unor masuri
asiguratorii prin indisponibilizarea conturilor dvs. bancare, aplicarea sechestrului asigurator asupra
bunurilor dvs. mobile și imobile, etc., pana la solutionarea definitiva a diferendului dintre părți.

Intreaga corespondenta in legatura cu prezenta Notificare urmeaza a-mi fi adresata în una dintre
următoarele modalități:

- la adresa sediului profesional ales din : Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 108, Et.1, Sector 4;
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- la adresa de e-mail: andrei.lepadatu@ejb.ro;

- la nr. de telefon : +40723.500.252

Va asigur ca voi da curs oricaror nelamuriri ale Dvs. in legatura cu prezenta Notificare, fiind dispus a

solutiona prezenta situatie in mod amiabil si convenabil pentru toate partile implicate in acest diferend, sens

in care, in masura in care apreciati necesar, va rog sa nu ezitati a ma contacta.

24 februarie 2017,

LEPADATU ANDREI,

_________________

mailto:andrei.lepadatu@ejb.ro

