
CONTRACT CU SOCIETATEA CLIENT NR.

Data contractului: ___ / ____ / ____

Num\rul contractului se va comunica ulterior, în scris

1. INFORMA}II DESPRE CLIENT

Sucursala/filiala:Banca:

Denumirea :

Adresa sediului social:

Semnatar contract: Func]ia:

Jude]/Sector: Cod po[tal:

Tel.: Fax: Mobil:

Cod fiscal/C.U.I.: Hot\râre Judec\toreasc\:

Cont bancar:

Domeniul de activitate:

Ora[:

E-mail:

3. INFORMA}II DESPRE LIVRARE

Adresa de livrare:

Responsabil de recep]ia tichetelor: Func]ia:

la sediul clientului la sediul emitentuluiMod de livrare:

~nlocuitor:

Jude]/Sector: Cod po[tal:

Tel.: Fax: Mobil:

Interfon: Ora[:

Program de lucru:

E-mail:

2. INFORMA}II PRIVIND COMENZILE

ORDIN DE PLAT| VIZAT DE BANCA CLIENTULUI

Termenul de plat\: LA PRIMIREA FACTURII PROFORMA.

Contul ^n care se face plata va fi ^nscris ^n factura.

Modul de comand\:

Persoana responsabil\: Func]ia:

Tel.: Fax:

E-mail:

q q

Modul de plat\:

Calea {erban Vod\ nr. 133, Sector 4, Bucure[ti, Tel.: 021 301 33 11, Fax: 021 301 33 47, 031 225 02 47, 0741 812 547;

Cod de Identificare Fiscal\: RO 10696741; Num\r înregistrare Registrul Comer]ului: J40/5659/1998; Capital social: 73 162 108 lei

Cod operator de date cu caracter personal 17969

 EDENRED ROMANIA SRL

FaxqEdenred Onlineq

CLIENT: .............................................................................
Reprezentant: ....................................................................

Semn\tura [i [tampila: ....................................................

EDENRED ROMANIA SRL
Reprezentant: ....................................................................

Semn\tura [i [tampila: ....................................................
Semnatarul contractului a luat la cuno[tin]\ de condi]iile contractuale de pe
verso [i de condi]iile de plat\ din anex\ [i este de accord cu ele.
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CONTRACT CU CLIENTUL 

1.     P|R}ILE CONTRACTANTE
        Prezentul contract se ̂ ncheie ̂ ntre:

®1.1.  Societatea EDENRED ROMANIA SRL ̂ n calitate de EMITENT al tichetelor marca Ticket Asist , ̂ nregistrat\ de EDENRED ROMANIA 
[i
1.2.  Persoana juridic\ definit\ pe recto la punctul 1, denumit\ ̂ n continuare CLIENT.

2.     OBIECTUL CONTRACTULUI
®EMITENTUL ofer\ un serviciu care faciliteaz\ CLIENTULUI acordarea tichetelor cu valoare nominal\, marca Ticket Asist .

®Ticket Asist  poate fi acordat de c\tre CLIENT oric\ror utilizatori, ca mijloc de asisten]\ social\ sau umanitar\, pentru achizi]ionarea unor 
®produse de strict\ necesitate. Cu tichetele Ticket Asist  acordate de c\tre CLIENT, beneficiarii (denumi]i ̂ n continuare UTILIZATORI) vor 

®putea pl\ti produsele achizi]ionate ̂ n unit\]ile comerciale existente, afiliate sistemului Ticket Asist .

3.     OBLIGA}IILE EMITENTULUI
®a)     S\ furnizeze CLIENTULUI tichetele Ticket Asist  ̂ nso]ite de factura fiscal\, ̂ n conformitate cu comanda acestuia [I ̂ n condi]iile 

        prezentului contract.
b)     S\ ̂ nscrie pe fiecare tichet  seria numeric\ ̂ ntr-o ordine cresc\toare,  valoarea nominal\ a tichetului ̂ n cifre [i litere [i date referitoare la 
        perioada de valabilitate a tichetului.

®c)     S\ tip\reasc\ tichetele Ticket Asist ,  folosind elemente [i tehnici de securizare menite s\ ̂ mpiedice falsificarea acestora.
d)     S\ ̂ nscrie distinct ̂ n factura fiscal\ num\rul de ordine al tichetelor livrate, valoarea nominal\ a tichetelor, valoarea nominal\ total\ a 
        tichetelor furnizate [i valoarea total\ a serviciilor de tip\rire.

®e)     S\ furnizeze lista complet\ a unit\]ilor comerciale afiliate sistemului Ticket Asist  [i s\ fac\ demersuri ̂ n vederea afilierii altor unit\]i, la 
        cererea CLIENTULUI. 
f)      La cererea scris\ a CLIENTULUI, s\ ramburseze, la valoarea lor nominal\, tichetele neutilizate de acesta, nedeteriorate [i restituite 
        EMITENTULUI, mai pu]in valoarea tarifului de baz\ practicat de EMITENT prin anexa semnat\ cu CLIENTUL, la prezentul contract. 
        Returnarea trebuie s\ se fac\ de c\tre CLIENT ̂ n maxim 30 de zile de la data expir\rii tichetului. ~n lipsa unei cereri exprese de 
        rambursare care s\ ̂ nso]easc\ tichetele astfel restituite, valoarea nominal\ a tichetelor neutilizate de CLIENT [i nedeteriorate, primite 

®        de EMITENT ̂ n termenul mai sus men]ionat, se consider\ ca fiind avans pentru comanda urm\toare de tichete Ticket Asist  a 
        CLIENTULUI.

®g)     S\ asigure securitatea tichetelor Ticket Asist  pân\ când CLIENTUL intr\ ̂ n posesia lor prin persoanele desemnate de el ̂ n contract.
® h)     S\ livreze tichetele Ticket Asist comandate, ̂ n termen de cel mult 24 ore ̂ n Bucure[ti sau 48 ore ̂ n ]ar\, din momentul ̂ n care 

        CLIENTUL face dovada pl\]ii.
®i)      La cererea CLIENTULUI, s\ ̂ nscrie pe tichetele Ticket Asist , datele de identificare a clientului sau a persoanelor ̂ ndrept\]ite s\ 

        utilizeze tichetele. În acest caz, EMITENTUL se oblig\ s\ p\streze în condi]ii de siguran]\ datele primite de la CLIENT [i s\ nu le 
        utilizeze în alte scopuri decât cele permise de CLIENT ori pentru realizarea obiectului [i executarea obliga]iilor din prezentul contract, 
        precum [i pentru realizarea oric\ror opera]iuni care sunt ̂ n leg\tur\ cu emiterea, utilizarea, procesarea [i decontarea tranzac]iilor cu 

®        tichete Ticket Asist . Datele furnizate de CLIENT în scopul mai sus men]ionat vor putea fi dezv\luite partenerilor EMITENTULUI ori 
        entit\]ilor din grupul Edenred doar în scopul emiterii, utiliz\rii, proces\rii [i decont\rii tranzac]iilor cu tichete, putând fi, dup\ caz, 
        transferate ̂ n acelea[i scopuri c\tre state ale Uniunii Europene sau folosite la solicitarea CLIENTULUI pentru gestionarea altor posibile 

®        beneficii acordate utilizatorilor de tichete Ticket Asist .

4.     OBLIGA}IILE CLIENTULUI
® a)     S\ achite integral [i ̂ n avans contravaloarea tichetelor Ticket Asist comandate [i a serviciilor, ̂ n conformitate cu factura proform\ 

        furnizat\ de EMITENT.
®b)     S\ se asigure c\ tichetele Ticket Asist  sunt atribuite [i administrate numai cu respectarea condi]iilor legale. 
®c)     S\ se asigure c\ tichetele Ticket Asist  ̂ nmânate utilizatorilor sunt intacte. 

d)     S\ ̂ n[tiin]eze EMITENTUL, ̂ n scris [i sub confirmare de primire, de orice modificare a datelor de pe recto.
®e)     ~n situa]ia ̂ n care solicit\ EMITENTULUI s\ ̂ nscrie pe tichetele Ticket Asist  datele de identificare a persoanelor ̂ ndrept\]ite s\  

        utilizeze tichetele, s\ colecteze, ̂ n formatul furnizat de EMITENT cu respectarea dispozi]iilor legale ̂ n vigoare privind protec]ia 
        persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal [i libera circula]ie a acestor date [i s\ transmit\ ̂ mpreun\ cu fiecare 
       comand\ toate datele personale [i informa]iile referitoare la utilizatori, necesare EMITENTULUI pentru personalizarea tichetelor Ticket 

®        Asist . Termenele asumate de c\tre EMITENT ̂ n ̂ ndeplinirea obliga]iilor sale sunt condi]ionate de respectarea formatului de comand\ 
        de c\tre CLIENT. 

5.     PRE}UL {I PLATA SERVICIILOR
        Pre]ul serviciilor prestate de c\tre EMITENT este definit ̂ n anexa  prezentului contract [i poate fi modificat prin acordul scris al p\r]ilor.
      CLIENTUL pl\te[te EMITENTULUI, pentru fiecare comand\, ^n momentul primirii facturii proform\, valoarea integral\ a  acesteia. 

®Valoarea facturii proform\ este compus\ din: valoarea nominal\ total\ a tichetelor Ticket Asist ,valoarea total\ a serviciilor prestate de 
EMITENT [i TVA aferent\ serviciilor, ̂ n conformitate cu tariful valabil ̂ n momentul pl\]ii, definit ̂ n anexa prezentului contract.
        ORICE PLAT| ̂ ntre CLIENT [i EMITENT se face numai prin virament bancar.

6.     ALTE CLAUZE
®        EMITENTUL nu are obliga]ia de a rambursa sau ̂ nlocui CLIENTULUI tichetele Ticket Asist  care, fiind deja ̂ n posesia acestuia sau a 

utilizatorilor, sunt furate, deteriorate sau pierdute.
    P\r]ile semnatare convin ca orice ne^n]elegere ce izvor\[te din prezentul contract s\ fie rezolvat\ pe cale amiabil\ la sediul 
EMITENTULUI. Dac\ ne^n]elegerile persist\, orice litigiu decurgând din sau ^n leg\tur\ cu acest contract, inclusiv referitor la ^ncheierea, 
validitatea, interpretarea, executarea ori desfiin]area lui, se va solu]iona de c\tre instan]ele competente.  EMITENTUL nu este r\spunz\tor 
de calitatea produselor [i serviciilor achizi]ionate de utilizatori ̂ n re]eaua de unit\]i comerciale afiliate.

7.     ~NCETAREA CONTRACTULUI
        Prezentul contract este ̂ ncheiat pe o perioad\ nedeterminat\, ̂ ncetarea lui putându-se face la dorin]a oric\reia din p\r]i. Manifestarea 
dorin]ei de ̂ ncetare se face printr-o scrisoare recomandat\ de ̂ n[tiin]are, cu minim 3 luni ̂ nainte.
~ncetarea contractului nu scute[te EMITENTUL de obliga]iile punctului 3.f.
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