TERACOMM RO SRL
Delea Veche 28 Street, Bucharest, Romania
www.teracomm.ro

CONTRACT NR. din .........
SC TERACOMM RO SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Delea Veche Nr. 28A, Ap.22, Sector 2, Cod Unic de
Inregistrare RO 17811503, numar de ordine in Registrul Comertului J40/12988/2005, cont bancar IBAN: RO14PIRB
4202 7044 0700 1000 Piraeus Bank, reprezentata prin Dl. Marinov ATANAS, avand functia de Administrator, in
continuare numit PRESTATOR
si
……………………………., cu sediul in …………………………………………..…………………………..,
inregistrata la Registrul Comertului cu numarul ………………………, Cod Unic de Inregistrare RO
………………….. cont bancar IBAN deschis la …………………….., e-mail:……………………..,
telefon:………………reprezentata legal de Dl. ……………………………. In calitate de denumita, in continuare
numit BENEFICIAR
au convenit incheierea prezentului Contract, cu respectarea urmatoarelor clauze:
1. OBIECTUL CONTRACTULUI
PRESTATORUL pune la dispozitia BENEFICIARULUI numarul scurt....... (valabil in retelele ..................... la tarif
de ........ Euro +TVA pentru servicii de plata prin SMS pe site-ul ………………………….., denumit in continuare
SITE.
2. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR
2.1. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI:
a) BENEFICIARUL este obligat sa controleze continutul produselor si serviciilor oferite catre clienti.
b) BENEFICIARUL este obligat sa asigure promovarea serviciilor si toate materialele
necesare prezentarii catre public.
c) BENEFICIARUL este obligat sa trimita factura fiscala catre PRESTATOR in termen de 7 (sapte) zile din
momentul in care primeste raportul de activitate pe luna respectiva. Raportul se va transmite catre client pana in
data de 20 ale fiecarei luni.
d) BENEFICIARUL se obliga sa nu afiseze un pret incorect al serviciului.
2.2. OBLIGATIILE PRESTATORULUI
a) PRESTATORUL se obliga sa pregateasca tot sistemul din punct de vedere tehnic si sa trimita
BENEFICIARULUI link-uri de acces gratuit prin intermediul carora se poate vizualiza si monitoriza in timp
real traficul ce se inregistreaza, respectiv incasarile, prin user name si parola.
b) PRESTATORUL se obliga sa dea acces gratuit la sistemul sau de billing prin user name si parola.
c) PRESTATORUL nu detine nici un drept asupra materialelor publicitare si a celorlalte materiale si informatii
referitoare la produsele si serviciile puse la dispozitie de catre BENEFICIAR care sunt si raman proprietatea
lui.
d) PRESTATORUL se obliga sa asigure realizarea si functionalitatea serviciilor de plata prin SMS, ceea ce
presupune: alocarea numerelor scurte, efectuarea de testari si verificari pe etape ale derulariii serviciilor
realizate in conformitate cu acest Contract.
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e) PRESTATORUL se obliga sa asigure accesul utilizatorilor la serviciile ce fac obiectul prezentului Contract,
neintrerupt, timp de 24 ore din 24, sa actioneze cu buna credinta si sa intreprinda toate diligentele in efectuarea
indatoririlor ce-i revin.
f) PRESTATORUL se obliga sa-i puna la dispozitia BENEFICIARULUI urmatoarele keyword-uri: ............. si
..............pentru numerele scurte .... (valabile in retelele ...........) la tarif de ............... Euro +TVA.
2.3. DREPTURILE BENEFICIARULUI
BENEFICIARUL are dreptul de a face publicitate folosind numarul scurt ......... in volumul si cu continutul pe care il
considera necesar.
2.4. DREPTURILE PRESTATORULUI
PRESTATORUL are dreptul sa interzica BENEFICIARULUI difuzarea unei reclame folosind numarul scurt ..............
daca aceasta este in contradictie cu legile in vigoare si afecteaza colaborarea PRESTATORULUI cu operatorul mobil.
3. CONTRAVALOAREA SI EFECTUAREA PLATII
3.1. PRESTATORUL ii datoreaza BENEFICIARULUI:
a) X Euro din suma de X Euro+ TVA pentru numarul .... (valabil in reteaua Vodafone),
b) X Euro din suma de X Euro+ TVA pentru numarul .... (valabil in reteaua Telekom),
c) X Euro din suma de X Euro+ TVA pentru numarul .... (valabil in reteaua Orange).
3.2. Veniturile rezultand din tarifele aplicate serviciilor furnizate vor fi evidentiate in rapoarte lunare pe baza traficului
generat. Prestatorul se obliga sa transmita catre Beneficiar, raportul de trafic in termen de 20 zile de la terminarea lunii
Daca nu exista nicio diferenta intre raportul generat de Presator si cel al Beneficarului, se va emite factura fiscala de
catre Beneficiar. Rapoartele lunare vor include si detalii despre sumele neincasate de catre operatorii de telefonie
mobila de la userii finali (bad debt); procentul de bad debt va fi comunicat de catre operatorii de telefonie mobila.
Procentul de bad debt va fi retinut de catre PRESTATOR din sumele ce revin BENEFICIARULUI.
3.3.PLATA se face lunar, prin transfer bancar in contul …………………………… deschis la ……………………..,
sau in orice alt cont, indicat de BENEFICIAR in termen de 40 de zile, de la data emiterii facturii fiscale.
3.4. Platile se fac in temeiul facturii emise de BENEFICIAR, prin transfer bancar in contul indicat de BENEFICIAR in
RON la cursurile transmise in raportul de trafic, numarul conturilor si bancile aferente fiind stipulate in fiecare factura.
4. RASPUNDERE CONTRACTUALA
4.1. PRESTATORUL nu suporta nici un fel de raspundere juridica pentru materiale si/sau servicii publicate in media
de catre BENEFICIAR. Toate drepturile asupra produselor si serviciilor sunt proprietatea BENEFICIARULUI.
4.2. PRESTATORUL nu raspunde pentru servicii si produse comandate care nu au ajuns la client, daca aceasta nu se
datoreaza unei erori sau lipse de diligenta din partea PRESTATORULUI.
4.3. BENEFICIARUL isi rezerva toate drepturile asupra produselor oferite.
5. CONFIDENTIALITATE
5.1. Clauzele prezentului contract sunt confidentiale. Orice informatie, secret de afaceri sau date primite de oricare
dintre parti de la cealalta parte pe perioada derularii prezentului Contract sau orice alta informatie furnizata de oricine
se afla in relatie cu prezentul Contract sau care a devenit disponibila partilor in timpul executarii prezentului Contract
trebuie tratata ca fiind confidentiala. Nici uneia dintre parti nu ii este permis sa faca anunturi despre continutul
prezentului Contract fara aprobarea celeilalte parti.
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5.2. PRESTATORUL se obliga sa pastreze confidentialitatea tuturor faptelor, datelor si informatiilor confidentiale
referitoare la clientii, operatiunile si activitatea BENEFICIARULUI, de care va lua cunostinta cu ocazia sau in legatura
cu executarea prezentului contract.
5.3. PRESTATORUL declara ca are cunostinta ca toate faptele, datele si informatiile referitoare la activitatea
desfasurata de BENEFICIAR, precum si faptele, datele si informatiile aflate la dispozitia BENEFICIARULUI care
privesc persoana, proprietatea, activitatea, afacerea, relatiile personale sau de afaceri ale clientilor BENEFICIARULUI
si informatiile referitoare la conturile virtuale ale clientilor- solduri, rulaje, operatiuni derulate la serviciile prestate sau
la contractele incheiate constituie informatii confidentiale.
5.4. PRESTATORUL se obliga sa nu divulge nici unei persoane sau entitati nici un fel de fapte, date sau informatii
confidentiale privind clientii, operatiunile si activitatea BENEFICIARULUI si nici un fel de informatii care ar putea
dauna intereselor sau prestigiului BENEFICIARULUI sau unui client al acestuia, pe perioada de derulare a prezentului
contract si pe termen nelimitat dupa terminarea acestuia.
5.5. PRESTATORUL se obliga sa nu foloseasca in interes personal sau in interesul unei terte persoane sau entitati nici
unele dintre datele si informatiile confidentiale referitoare la clientii, operatiunile sau activitatea BENEFICIARULUI,
pe perioada de derulare a prezentului contract si pe termen nelimitat dupa terminarea acestuia.
5.6. PRESTATORUL se obliga sa pastreze confidentialitatea tuturor documentelor de orice natura si pe orice suport de
hartie ori suport electronic ale datelor referitoare la clientii, operatiunile si activitatea BENEFICIARULUI, care vor
intra in posesia PRESTATORULUI cu ocazia sau in legatura cu executarea prezentului contract. La incetarea
prezentului contract, PRESTATORUL se obliga sa restituie BENEFICIARULUI toate documentele si celelalte
suporturi de date aflate in posesia sa, care contin informatii referitoare la clientii, operatiunile sau activitatea
BENEFICIARULUI.
5.7. PRESTATORUL se obliga sa asigure respectarea obligatiilor prevazute de prezentul articol de catre
reprezentantii, administratorii, angajatii sau colaboratorii sai. PRESTATORUL se obliga sa nu permita accesul la
bazele de date ale BENEFICIARULUI si la alte surse de informatii confidentiale decat persoanelor carora le revin
atributii in legatura cu executarea prezentului contract si numai in limita in care accesul la sursele de informatii
respective este necesar pentru indeplinirea corespunzatoare a atributiilor acestora.
6. AMENDAMENTE LA CONTRACT
6.1. Modificarea unilaterala a prevederilor prezentului Contract este interzisa.
6.2. Orice modificare a clauzelor contractuale cuprinse in prezentul contract se va face numai in scris, prin act aditional
semnat de reprezentantii autorizati ai partilor contractante.
7. TERMENUL CONTRACTULUI SI INCETAREA LUI
7.1. Prezentul contract se incheie pe termen de 1(un) an, incepand cu data semnarii lui.
7.2. Contractul se prelungeste automat cu inca 1(un) an daca nu sunt pretentii de la nici una dintre parti.
7.3. Prezentul contract inceteaza in una din urmatoarele situatii:
a) prin acordul de vointa al partilor contractante;
b) lichidarea, dizolvarea, insolventa uneia din partile contractante atrage dupa sine incetarea prezentului contract;
obligatiile de plata din perioada functionarii contractului ramân in vigoare pâna la achitarea integrala a
acestora.
c) prin denuntare unilaterala de catre oricare dintre parti, cu cel putin 30 (treizeci) de zile inainte de data la care
incetarea urmeaza sa-si produca efectele.
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d) de plin drept, fara notificare sau punere in intarziere si fara a mai fi necesara interventia unei instante
judecatoresti, in situatia in care una dintre parti nu isi executa una dintre obligatiile ce ii revine, potrivit
prezentului contract, in termen de 10 zile de la data la care cealalta parte i-a notificat in scris neexecutarea;
e) prin reziliere, in cazul neindeplinirii sau indeplinirii defectuoase a obligatiilor de catre una din parti.
7.4. PRESTATORUL are dreptul de a rezilia contractul unilateral fara preaviz si termen, si nu va fi raspunzator fata de
BENEFICIAR pentru orice prejudicii suferite de acesta ca urmare a rezilierii contractului in urmatoarele situatii:
a) BENEFICIARUL promoveaza servicii care nu pot fi accesibile prin numerele de telefon afisate;
b) BENEFICIARUL foloseste metode de publicitate care sunt in contradictie cu legile in vigoare.
7.5. BENEFICIARUL are dreptul de a rezilia contractul unilateral fara preaviz si termen, si nu va fi raspunzator fata de
PRESTATOR pentru orice prejudicii suferite de acesta ca urmare a rezilierii contractului in urmatoarele situatii:
a) sistemul/aplicatia prezinta erori masive si repetate din punct de vedere tehnic, punand in imposibilitate buna
functionare a serviciilor BENEFICIARULUI.
b) link-urile de acces pentru vizualizare incasari, sistemul de billing, user name si parole ale Beneficiarului sunt
inaccesbile, iar BENEFICIARUL nu a fost instiintat de schimbarea acestora.
7.6. In caz de incetare a contractului din orice motiv, partile prezente la acest contract urmeaza sa achite toate datoriile
existente intre ele in termen de 60 de zile.
8. FORTA MAJORA
8.1. Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca in conditiile legii daca este notificata in termen de 5 (
cinci) zile de la aparitia cazului de forta majora si constatata.
8.2. Executarea prezentului contract se prelungeste cu perioada in care a intervenit un caz de forta majora si partile au
fost in imposibilitatea executarii obligatiilor ce le reveneau.
9. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
Litigiile care decurg din interpretarea sau neexecutarea obligatiilor contractuale se vor solutiona pe cale amiabila. Daca
toate caile amiabile de solutionare a litigiilor au fost epuizate, competenta de solutionare apartine instantelor
judecatoresti competente de la sediul Beneficiarului.
10. INFORMARI. COMUNICARI
10.1. Daca nu se convine altfel, toate comunicarile si mesajele ce rezulta din derularea prezentului contract vor fi
trimise pe adresa celeilalte parti, prin fax sau e-mail.
10.2. Toate notificarile, cererile si comunicarile intre partile contractante vor fi transmise cu confirmare la adresele:
a) pentru BENEFICIAR: ……………………………………………………………………………
b) pentru PRESTATOR: Bucuresti, Str. Delea Veche Nr.28A, Ap.22, Sector 2
11. ALTE CLAUZE
11.1. Toate aspectele legate de acest contract se vor supune legislatiei romane in vigoare.
11.2. Prezentul Contract are 4 (patru) pagini si s-a incheiat astazi, …………… in 2 (doua) exemplare originale, cate
unul pentru fiecare parte contractanta.
PRESTATOR:

BENEFICIAR:

Marinov Atanas
Administrator
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