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CONTRACT PENTRU FURNIZAREA DE SERVICII DE REANCARCARE ELECTRONICA 
PREPAY 
Contactul Nr……/2011 
 

1. PARTILE: 

S.C.MAXIS CELL SRL, cu sediul social in BUCURESTI, Sector 2, Str. Duzilor Nr. 1, corp b. Ap.3,avand punct de lucru  
In Str.Lucretiu Patrascanu Nr.3.sector 3,Bucuresti.Inregistrata la Regsitrul Comertului sub numarul J40/10940/2007, 

CUI  RO 21875963 , reprezentata prin Popescu N.Florin-Daniel in calitate de Reprezentant, si denumita in cele ce 
urmeaza MAXIS CELL  sau Parte. 

 

Si  .S.c.................................................... cu sediu in ........................................................................................... 

............................................................reprezentata de .............................................................Ci/BI 

............SERIA.............................in calitate de ......................................................................................................  

2. OBIECTUL CONTRACTULUI: 

Obiectul contractului consta in distributia de cartele preplatite si alte produse ce se vor adauga ulterior pe baza 

de anexa, prin intermediul terminalelor INGENICO 5100 , instalate in punctele de vanzare a comerciantului. 
 

3. DURATA CONTRACTULUI 

Durata prezentului contract este de 24 luni  de la data semnarii contractului; prezentul contract se prelungeste 

automat pentru perioade sucesive de cate 12 luni, daca nici una din  parti nu a cerut expres terminarea lui, prin 
transmiterea unei notificari de incetare a contractului cu 3 luni calendaristice in avans. 

 

4. OBLIGATIILE MAXIS CELL 
MAXIS CELL se obliga: 

a) sa desfasoare tranzactii in conformitatea cu prevederile contractuale 
b) Sa schimbe configuratia terminalului in momentul in care valorile nominale, in numar de maximum 8, se modifica 

c) sa asigure coduri in forma electronica comerciantului. 

 
5. OBLIGATII FINANCIARE 

1. Partile sunt de acord cu plata pentru PIN-urile incarcate prin terminal.  

2. MAXIS CELL va factura serviciile saptamanal , la cursul  si € stabilit lunar  

3. Plata se efectueaza in termen de 4 zile calendaristice de la data emiterii facturii. 

4. MAXIS CELL are dreptul sa ceara o penalizare de 1% pentru fiecare zi de intarziere. 
5. Daca furnizorul va modifica preturile de referinta, discount-ul acordat sau va modifica structura produselor 

sau/si serviciilor de reincarcare electronica Prepay sau va lansa produse sau medode alternative de vanzare atunci 
obiectivele si valoarea discount-urilor pot fi modificate. 

6. Partile sunt de acord cu limita de credit saptamanala  stabilita cu reprezentantul firmei. 

7. In cazul in care nu se respecta termenul de plata stabilit ,MAXIS CELL are dreptul opreasca de la vanzare POS a 

pana la recuperarea integrala a sloldului ,reconectarea la vanzare va fi suportata de comerciant printr-o taxa numita in 

nomenclatorul de produse *servicii reconectare pos* ,si va fi in valoare de 10 Euro+tva ,pentru fiecare Pos pe 

care il are sub contract. 

8. Conditiile sus mentionate referitoare la penalizari ,in caz de intarziere de plata ,precum si taxa de 
reconectare la vanzare sunt agreate de comerciant . 

 

6. TERMINALUL 
6.1. Comerciantul este de acord ca pe perioada derularii prezentului contract, terminalele vor ramane in proprietatea 

SC.MAXIS CELL, el fiind obligat sa faca cunoscut acest drept, atat in interiorul propriei companii, cat si fata de terti. Pe 
acesta perioada comerciantul nu poate dispune de terminale in sensul vanzarii sau ipotecarii. Comerciantul va 

despagubi SC.MAXIS CELL in situatia deteriorarii terminalelor sau a incalcarii dreptului sau de proprietate asupra 

terminalului.  

6.2. Comerciantul nu va utiliza ca materiale consumabile decat acele materiale furnizate de catre MAXIS CELL. 

6.3. Comerciantul este obligat sa ia toate masurile de protejare a terminalului pe propria cheltuiala, fiind responsabil 

pentru paguba derivate din furt sau distrugere. In cazul aparitiei unor astfel de evenimente, Comerciantul va comunica 

acest lucru catre MAXIS CELL in maximum 24 de ore de la producerea evenimentului.  
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6.4. Comerciantul va desemna persoanele care vor opera cu terminalul. Numele persoanelor va fi comunicat in scris 

catre MAXIS CELL. 
MAXIS CELL poate sa ridice terminalul de la spatiile Comerciantului si sa rezilieze cu aplicare imediata prezentul fara alt 

anunt in cazul in care asa ceva va fi cerut pentru  orice motiv de catre operatorul de telefonie  mobila. 
6.5. In situatia deteriorarii, furtului terminalului, Comerciantul este obligat sa despagubeasca MAXIS CELL cu 

contravaloarea terminalului, valoarea indicativa fiind de 250 EURO fara tva.. 

 
6.6. MAXIS CELL are in sarcina sa toate acele cheltuieli de instalare, intretinere si  reparare pentru terminal, pentru 

defectele care provin de la o utilizare in conformitate cu prevederile contractuale cuprinse in prezentul contract. 

.  

7.    CONFIDENTIALITATEA  
Partile vor pastra confidentialitatea asupra tuturor informatiilor si tuturor documentelor privind executarea contractului,  

Prin informatie confidentiala  se va intelege orice informatie, indiferent de suportul pe care este transmisa, si care se 

refera la informatii de ordin tehnic, comercial, marketing sau de know-how ale partilor si care sunt transmise in scopul 
realizarii obiectului prezetului contract 

 
8.     INCETAREA SI EFECTELE INCETARII CONTRACTULUI 

8.1 Prezentul contract poate inceta fara nici o despagubire  catre cealalta parte prin document scris care va avea efect 

din momentul predarii in cazurile urmatoare: cealalta parte falimenteaza; este in incetare de activitate sau alte situatii 
asemanatoare prevazute de legislatie 

8.2. In cazul in care Comerciantul incalca orice prevedere din prezentul contract si in special daca Comerciantul 

datoreaza  orice suma pentru o perioada mai mare de o zi lucratoare din data in care aceasta a fost scadenta sau daca 

pentru orice motiv MAXIS CELL nu poate incasa orice suma datorata.  
8.3. MAXIS CELL are dreptul sa rezilieze fara despagubiri  si imediat prezentul contract inmanand Comerciantului in scris 

dorinta de incetare, care intra in efect din aceeasi zi cu ziua comunicarii, daca pentru orice motiv se intrerupe contractul 

Comerciantului cu companiile de telefonie mobila.  
8.4. Incetarea prezentului contract pentru orice motiv nu afecteaza drepturile sau obligatiile deja create ale partilor . 

 

 9.     FORTA MAJORA 

Partile sunt exonerate de raspundere pentru executare necorespunzatoare sau neexecutarea obligatiilor ce revin 

fiecareia dintre ele daca aceasta se datoreaza vreunui caz de forta majora, ca eveniment imprevizibil si de neinlaturat, 

mai presus de vointa partilor si care face imposibila executarea temporara sau definitiva a contractului, partial sau total. 

 
10.     LITIGII 

Orice neintelegere aparuta in interpretarea, executarea si incetarea prezentului contract va fi solutionata amiabil de 

catre parti. 
 

11.     CESIUNEA CONTRACTULUI 
Nici una dintre parti nu are dreptul sa cedeze total sau partial drepturile sau obligatiile sale eferente prezentului contract 

nici unui tert, fara acordul prealabil scris al celeilalte parti.  

 

12.     PREVEDERI FINALE 

1. Notificarile se fac in scris prin facsimile sau prin curier, la adresele partilor specificate  prin prezentul contract 

sau prin posta electronica la urmatoarele adrese: 

Pentru MAXIS CELL : florinpopescu@incarcare-electronica.eu 
Pentru Comerciant:……………………………………………………………………………………………… 

2. Prezentul contract poate fi modificat sau completat prin acte aditionale asumate si semnate de ambele parti. 

 
Prezentul contract s-a incheiat in limba romana, astazi,......................................... in doua exemplare, un exemplar 

pentru Comerciant si un exemplar pentru MAXIS CELL, cu aceeasi valoare si forta juridica. 

 
     S.C. MAXIS CELLL    SC  

     Prin      Prin 

 Nume: POPESCU N. FLORIN-DANIEL      Nume:  

 

 


