CONTRACT DE VÂNZARE – CUMPĂRARE COMERCIALĂ
Încheiat astăzi
pentru numarul de telefon

Art. 1 PĂRŢILE CONTRACTANTE
1. S.C. „COMEXFOR INVESTMENT” S.R.L. cu sediul în Pitesti, Str. Negru Voda, Bl.E6, Sc.D, Ap.7,
jud. Arges, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arges sub nr. J03/77/2001, CUI
13703045, cod IBAN: RO75OTPV270000071507RO01 deschis la OTP BANK PITESTI, în calitate
de VÂNZĂTOR si
cu sediul / domicilliul în
2.
,identificat cu CI/BI seria
numarul
CNP
in calitate de CUMPĂRĂTOR
Părţile contractante au convenit încheierea prezentului contract de vânzare – cumpărare comercială,
în următoarele condiţii, negociate şi acceptate de către părţi:
Art. 2 OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul prezentului contract constă în:
- comercializarea de către Vânzător la un preţ inferior preţului normal de vânzare de produse şi
servicii;
- achiziţionarea de către Cumpărător a produselor concomitent cu încheierea unui abonament la
serviciul de telefonie mobila;
IMEI:
- produsul care face obiectul prezentului contract:
-vânzătorul nu răspunde de eventualele deteriorări ale produselor după momentul punerii la dispoziţia
cumpărătorului sau datorate altor cauze independente de voinţa vânzătorului; cumpărătorul nu poate
solicita scăderea preţului sau rezilierea contractului pentru aceste cauze, rămânând obligat să-şi
execute obligaţiile corelative.
Art. 3 CLAUZE CONTRACTUALE
(1) Având în vedere preţul special acordat clientului pentru produs, respectiv
RON,
acesta se obligă să rămână abonat în reţeaua de telefonie mobilă pentru o perioadă de minim
24 luni .
(2) În cazul în care clientul - cumpărător renunţă la abonament înainte de expirarea termenului mai
sus menţionat, acesta va fi obligat sa plătească în termen de 10 zile lucrătoare de la data rezilierii
(fără a fi necesară îndeplinirea nici unei formalităţi prealabile de către Vânzător) contravaloarea a
200 Euro, calculaţi la cursul Băncii Naţionale cu titlu de penalitate pentru nerespectarea
clauzelor prezentului contract.
(3) În caz de neplată la termen a penalităţii, Vânzătorul va aplica un procent de 0,5%/zi de întârziere
la suma datorată, suma penalităţilor putând depăşi debitul datorat.
(4) La expirarea termenului de 30 (treizeci) zile de la data la care plata trebuia efectuată, Vânzătorul
poate trece la executarea silită, toate cheltuielile ocazionate de această procedură fiind în sarcina
cumpărătorului sau poate reţine eventualele produse aflate în service-ul Vânzătorului, achitând
dacă este cazul diferenţa de preţ Cumpărătorului sau solicitând restul de plată în situaţia în care
bunul respectiv nu acoperă cuantumul sumelor datorate.
(5) În cazul în care recuperarea sumelor datorate se face prin apelarea la o societate specializată,
cumpărătorul se obligă să achite comisionul datorat acesteia.
Prin semnarea prezentului Contract, Clientul – Cumpărător declară că a fost informat cu privire la toate
clauzele contractuale, că înţelege conţinutul acestora şi că le acceptă.
Prezentul contract a fost semnat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte
contractantă.
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