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CONTRACT RESELLERS BUSINESS

Nr. ____________ din data _________

1.

PARTILE CONTRACTANTE

Intre
Europa Data Center cu sediul in Bucuresti Sec.6 Cu Nr RO35722226 Reg.com j40/2853/2016 Tel
0371.782.303, reprezentata de Bucea Bogdan cu functia de Director General in calitate de FURNIZOR al
serviciilor
Si
_______________cu sediul in ___________ , inregistrata la Registrul Comertului cu nr. ____________, cod fiscal
__________________, in calitate de PRESTATOR servicii.
2.

OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul prezentului contract este executarea de catre prestator (__________________________________________)
a urmatoarelor servicii catre beneficiar (_______________________________):
a. Sunt un Reseller Busines ce mentin toate serviciile pe serverele Europa Data Center SRL in conditii optime de
utilizare, pe toata perioada cuvenita la articolul 3 din prezentul contract.
3.

4.

DURATA CONTRACTULUI
a. Durata prezentului contract, pentru prestatiile prezentate la articolul 2, este 1 an (12 luni) incepand de la data
semnarii prezentului contract.
b. Ca si Reseller nu poti ceda serviciile fara un motiv specificat si semnat tip ( daune,probleme tecnice ,etc…)
c. Rezilierea in termenul celor 12 luni , comporta o penalitate de plata restanta din contractul activ
d. Nu se poate ceda serviciul/serviciile fara un preaviz de 30 zile ,
e. Ca si reseller imi asum responsabilitatea serviciilor gazduite,prelucrate de la durata activari pana la durata
rezilieri sale.
TERMENUL CONTRACTUAL
a. Rezilierea se poate face numai prin notificare in scris trimisa cu un termen de 30 de zile inaintea incetarii
contractului ,prin email ,mandat postal , semnat sau si stampilat.

5.

ONORARIUL CUVENIT
a. Onorariul pe care beneficiarul il datoreaza prestatorului pentru gazduirea serverelor in total anual in valoare
de _______EURO/anual cu TVA, platibili in transe de 1 luna, ( la fiecare 30 zile) incepand cu ziua din care
serviciile sunt activate.
b. Plata se face in euro la cursul BNR din ziua platii.
c. Facturile se achita in termen de 5 zile de la data emiterii. Neplata in termen de 14 zile va atrage dupa sine o
penalizare de 15% pe zi pana la plata integrala a sumelor datorate. In cazul neachitarii debitelor in termen de
30 zile de la data facturarii se va suspenda site-ul si se vor elimina, toate materialele brute sau prelucrate aflate
in posesia prestatorului fara sansa de a relucra datele
d. Rezilierea unui contract are un cost de penalitate BRUT de o valoare de 100€ + tva, + restanta ramasa pana la
cedarea contractului activ si a serviciilor active.
e. Ele se vor calcula dupa valoarea ramasa din toate serviciile achizitionate

6.

OBLIGATIILE BENEFICIARULUI
a. Beneficiarul va transminte la semnarea prezentului contract website-ul pe format electronic pentru integrare pe
serverele Europa Data Center SRL.
7. OBLIGATIILE PRESTATORULUI

Art. 7.1-

Clientul are responsabilitatea de a actualiza informatiile de contact din panoul de control, panoul de client si
datele de facturare, atunci cand este necesar.
Noi nu putem fi trasi la raspundere pentru confuzii intervenite in comunicare ca un rezultat direct al neefectuarii de
catre client a actualizarilor necesare.
Art. 7.2 - Clientul este responsabil pentru mentinerea in conditii de securitate a numelui de utilizator, parolelor si a
altor informatii sensibile.
Daca exista orice dubiu in acest sens clientul trebuie sa modifice sau sa solicite modificarea datelor de autentificare
contactand echipa de asistenta.
Art. 7.3 - Clientul poate sa salveze istoricul de acces (access log) folosind optiunea disponibila in panoul de control.
Istoricul de acces cuprinde datele persoanelor care au accesat situl prin interfata https si/sau ftp.
Art. 7.4 - Clientul are obligativitatea de a mentine actualizate (update sau pach) la ultima versiune scripturile comerciale
sau gratuite folosite pe serverul Europa Data Center SRL.
De asemenea clientul are obligativitatea sa faca actualizarea scripturilor folosite in termen de 24 ore de la sesizarea
Europa Data Center SRL.
In caz contrar Europa Data Center SRL isi rezerva dreptul sa stearga sau sa blocheze accesul la continutul contului fara o
notificare prealabila.
8.

LEGEA APLICABILA SI LITIGII

a.
b.

9.

Prezentul contract este guvernat de legea romana.
Toate neintelegerile privind validitatea sau rezultate din interpretarea, executarea sau incetarea
prezentului contract se vor solutiona pe cale amiabila sau, numai daca astfel nu au putut fi
solutionate, vor fi supuse spre solutionare instantei de drept potrivit legii.

PREVEDERI FINALE

a. Prezentul contract poate fi modificat numai cu acordul partilor si numai daca modificarea este in forma scrisa
si semnata de catre ambele parti.
b. Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.
Observatii:

Furnizor
Europa Data Center Srl
Resp. Bucea Ioan Bogdan

Reseller
………………………………………………

Pentru modalitate de plata avem datele bancare scrise si verificate:
Bank name: Banca Transilvania
IBAN R ON: R O20BTR LR ONC R T0350211201
IBAN E UR: R O67BTR LE UR C R T0350211201

Europa Data Center SRL este inscrisa in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal (ANSPDCP)

