Internet pentru oricine!
CONTRACT nr._____
de furnizare servicii dedicate Internet / comunicaţii de date IP şi acces la reţeaua ConectX
Încheiat astăzi __ / __ / ______
I. Părţile contractante
Art. 1 Părţile contractante sunt:
1.1
Clipa I. Daniel Î. I. cu sediul în Str. Gheorghe Mihuţă Nr. 2A, Casa 3, sat Lisaura, com. Ipoteşti, jud. Suceava,
cu număr de înregistrare la O.R.C. Suceava – F33/698/2005, C.U.I. 20137143, IBAN RO65 BACX 0000 0000 7947 6000 deschis la
Unicredit BANK SA Suceava, reprezentată prin dl. Clipa Daniel, în calitate de Administrator, denumită în continuare Furnizor,

şi
1.2 _______________________________________________, adresa: Loc. __________________________________________,
Com. ____________________________________, str. ______________________________________, Nr. ____, Bl. ____, Sc. ___, Ap. ___,
CUI / CNP _____________________________, Reg. Com. _____/______/____________, telefon, ________________________________,
e-mail: _________________________________, reprezentat/ă prin Dl / D-na _______________________________________________,
având calitatea de __________________________, act identitate _____ ______________, denumită în continuare Beneficiar.

II. Obiectul Contractului
Art. 2
Obiectul îl constituie furnizarea unui pachet de produse, care cuprinde asigurarea accesului Beneficiarului la reţeaua
Internet şi/sau la reţeaua metropolitană, şi a transferului de date către şi din aceste reţele, în schimbul plăţii de către Beneficiar a
sumelor reprezentând tarifele corespunzătoare produselor contractate.

III. Tarifele serviciilor şi produselor
Art.3
Tariful serviciilor/produselor care fac obiectul prezentului contract este stabilit conform Anexei 1, parte integrantă a
acestuia, şi nu conţine TVA.
Art. 3.1 Tarifele serviciilor şi produselor pot fi modificate prin acordul părţilor. Furnizorul poate propune Beneficiarului
modificarea tarifelor serviciilor şi produselor în cazul în care modificări legislative, modificări ale preţurilor şi tarifelor furnizorilor
Furnizorului sau modificări ale costurilor ar influenţa tarifele stabilite prin contract şi ar justifica o astfel de iniţiativă. Noile tarife
propuse de Furnizor vor fi comunicate Beneficiarului în mod direct, prin poştă, sau alte mijloace ce asigură dovada comunicării iar
Beneficiarul va dispune de o perioadă de 30 de zile în care va putea denunţa unilateral contractul în caz de neacceptare. Lipsa unei
comunicări de neacceptare, în formă scrisă, în această perioadă va semnifica acceptarea de către Beneficiar a noilor tarife.
Art. 3.2 Conectarea la reţea a Beneficiarului, după semnarea prezentului contract se va realiza în termen de ______ zile.
Art. 3.3 Plata se va face prin orice mijloc de plată legal în maximum 15 zile de la emiterea facturii. Factura va fi emisă în primele
10 zile ale fiecărei luni, reprezentând abonamentul pentru luna în curs, sau după înţelegere cu Beneficiarul se poate factura
retroactiv după prestarea serviciilor, ori în avans. Plata se va face prin orice mijloc de plată legal în maximum 15 zile de la
emiterea facturii.

IV. Instalarea şi punerea în funcţiune a serviciilor
Art. 4.1 În cazul în care instalarea serviciilor impune amplasarea la locaţia Beneficiarului, stabilită în anexă, a unor echipamente
specifice iar acesta nu deţine astfel de echipamente, acestea vor fi furnizate de către Furnizor, potrivit opţiunii Beneficiarului, prin
una din modalităţile agreate.
Art. 4.2 În cazul în care Beneficiarul deţine reţea proprie sau echipamente specifice necesare prestării serviciilor, Furnizorul poate
refuza conectarea acestora dacă apreciază că nu pot asigura condiţiile tehnice pentru furnizarea serviciilor.
Art. 4.3 În cazul în care instalarea serviciilor depinde de actele sau faptele unui terţ, Furnizorul o va realiza numai după
întrunirea tuturor condiţiilor necesare, cum ar fi obţinerea autorizaţiilor sau aprobărilor necesare, instalarea conexiunilor care
depind de terţ etc.; obţinerea avizelor sau aprobărilor de la terţ cad în sarcina Beneficiarului.

V. Penalităţi şi majorări
Art. 5
Pentru neplata facturii la termenul scadent se percep penalităţi de întârziere de 1% pe zi. Dacă Beneficiarul nu plăteşte,
conform art. 3.3, serviciul prevăzut la art. 3 va fi suspendat de către Furnizor. Prin suspendarea serviciului se înţelege invalidarea
setărilor de acces, proprii Beneficiarului, acesta rămânând conectat la reţeaua Furnizorului. Reluarea furnizării serviciului se poate
face în următoarele condiţii:
5.1
Beneficiarul trebuie să plătească debitele restante şi penalităţile de întârziere.
5.2
Beneficiarul va plăti suma de 100 Lei reprezentând contravaloarea reconfigurării echipamentelor Furnizorului
efectuată pentru suspendarea serviciului.
Art.6
Suspendarea serviciului de către Furnizor operează pentru maxim o (1) lună de zile. După această perioadă poate opera
rezilierea de drept fără notificare.

VI. Durata contractului
Art.7

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării sale.
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7.1.

Durata contractului este de minim o (1) lună de zile. Contractul se consideră automat prelungit pentru aceeaşi
perioadă succesivă, dacă niciuna dintre părţi nu a înştiinţat-o pe cealaltă despre intenţia sa de încetare a
contractului, cu cel puţin 30 de zile înainte.

VII. Drepturile şi obligaţiile părţilor
Art.8

Furnizorul
8.1
Nu va restricţiona accesul Beneficiarului la nici o destinaţie aflată în Internet. Clipa I. Daniel Î. I. sau alţi furnizori
pot restricţiona uneori accesul la anumite destinaţii din motive de securitate sau protecţie a reţelelor şi Beneficiarul
înţelege că Furnizorul nu este responsabil pentru asemenea acţiuni.
8.2
Asigură disponibilitatea serviciilor 24 de ore pe zi. Disponibilitatea, în reţeaua ConectX, minimă acceptată de
Beneficiar este de 95%.
8.3
Nu este în nici un fel răspunzător pentru pierderile directe sau indirecte ale Beneficiarului datorate nefuncţionarii
serviciului contractat. Furnizorul nu asigură securitatea, confidenţialitatea datelor transmise de Beneficiar cât şi
integritatea echipamentelor conectate la reţeaua sa.
8.4
Va asigura prin punctele de lucru preluarea deranjamentelor. Va diagnostica deficienţele şi va interveni pentru
remedierea lor, în cel mai scurt timp, dacă acestea cad în sarcina Furnizorului.

Art.9

Beneficiarul
9.1
Are dreptul de a suspenda serviciile de la Art. 3, dar nu pe mai mult de 3 luni în acelaşi an. Opţiunea de
suspendare trebuie să fie exprimată în scris până pe 20 ale lunii anterioare perioadei suspendării.
9.2
Are dreptul să apeleze la serviciile tehnicienilor Furnizorului atunci când întâmpină dificultăţi în accesarea reţelei
Furnizorului, datorită unor diverse probleme. În cazul în care Beneficiarul o solicită, tehnicienii Furnizorului se vor
deplasa la sediul Beneficiarului. Tehnicienii Furnizorului vor efectua la locaţia Beneficiarului numai operaţiunile
strict necesare pentru repunerea în funcţiune a conexiunii, fără a efectua devirusări, reinstalare de sisteme de operare.
Dacă deficienţele cad în sarcina Beneficiarului, tehnicienii Furnizorului le pot remedia contra cost.
9.3
Nu va sechestra, demonta sau scoate din funcţiune orice echipament aparţinând Furnizorului sub sancţiunea de daune.
9.4
Se obligă să achite contravaloarea serviciilor oferite în termenul şi la cuantumul stabilite prin contract.
9.5
Este obligat să respecte regulile de folosire a reţelei ConectX, în conformitate cu L 161/19.04.2003 şi a altor
reglementări în domeniu.
9.6
Permite Furnizorului orice lucrări de instalare şi întreţinere precum şi accesul pentru efectuarea acestor lucrări pe
coproprietatea unde îşi are sediul sau domiciliul.

VIII. Încetarea şi rezilierea contractului
Art.10
Art.11

Art.12

Încetarea contractului se face de drept prin acordul părţilor.
Rezilierea contractului de către Beneficiar se va putea face într-una din următoarele situaţii:
11.1 Dacă Beneficiarul anunţă în scris sau prin prezentarea la sediul societăţii, cu cel puţin 30 (treizeci) zile înainte de data la care
doreşte să-şi înceteze efectele prezentul contract, dar numai după achitarea datoriilor avute la acea dată către Furnizor.
11.2 Dacă Furnizorul nu-şi îndeplineşte obligaţiile contractuale cu notificare prealabilă de 10 zile.
Rezilierea contractului de către Furnizor, fără orice altă formalitate prealabilă, se va face în următoarele condiţii:
12.1 Beneficiarul conectează la reţeaua ConectX orice echipament de transmisii de date despre care Furnizorul nu a fost
informat ori nu şi-a dat acordul sau alterează, modifică, repară echipamentul sau sistemul instalat aparţinând Clipa
I. Daniel Î. I., cu plata de daune produse FURNIZORULUI;
12.2 Beneficiarul prejudiciază securitatea reţelei sau încearcă în mod repetat (cu sau fără succes) obţinerea de informaţii ce
nu au un caracter public, indiferent dacă aceste informaţii se află în reţeaua ConectX sau aparţin altor reţele conectate
cu reţeaua ConectX, sub sancţiunea răspunderii penale şi civile;
12.3 Beneficiarul încalcă oricare din prevederile legale cu privire la reguli şi obligaţii suplimentare;
12.4 Dacă, la data încheierii contractului, Beneficiarul a prezentat acte sau informaţii false, incorecte ori incomplete.
12.5 Dacă Beneficiarul nu-şi achită obligaţiile către Furnizor, aplicându-se prevederile art. 6.

IX. Forţa majoră
Art 13

Forţa majoră şi situaţiile asimilate acesteia exonerează de răspundere partea care o invocă şi o dovedeşte în condiţiile legii.

X. Alte clauze
Art.14 Orice litigiu legat de executarea sau interpretarea prezentului contract va fi rezolvat, în principal, pe cale amiabilă. Dacă o
astfel de rezolvare nu este posibilă litigiul va fi soluţionat de instanţele competente.
Art.15 Prezentul contract reprezintă titlu executoriu cu privire la preţul neachitat (abonament plus cheltuielile de instalare
neachitate plus cheltuieli reconfigurare echipamente). Beneficiarul este de acord cu această clauză, fiind în cunoştinţă de cauză la
data semnării prezentului contract.
Art.16 Prezentul contract a fost citit şi conţinutul său acceptat de părţile contractante, care l-au semnat ca reflectând în întregime
intenţiile lor, neexistând obiecţiuni.
Prin întreruperea serviciului se înţelege orice întrerupere neaşteptată a serviciului mai mare de 10 (zece) minute. Nu se
consideră întrerupere a serviciului:

întreruperile programate şi notificate în avans de către Furnizor prin pagina proprie, www.conectx.ro.

întreruperile accidentale sau de întreţinere a reţelei cu durată mai mică sau egală cu 10 (zece) minute; Furnizorul nu va
notifica Beneficiarul înaintea unor astfel de întreruperi.

Întreruperile datorate unor cauze ce ţin direct sau indirect de Beneficiar (întreruperea echipamentului de comunicaţie,
modificarea setărilor, lipsa tensiunii electrice la locaţia Beneficiarului).

Beneficiar:

Furnizor:
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