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CONTRACT DE SERVICII 

nr. [...] din data de [...].[...].2015 

 

 

Partile: 

S.C. Biro Media Trading S.R.L., cu sediul în București, înregistrata la Registrul 
Comertului sub nr. J/40/2286/1992, cod înregistrare fiscala RO447220, cont IBAN 
RO51VBBU2511UN0320182701, banca Volksbank, reprezentata prin dl. Angelo-Dan 
Popa, în calitate de administrator, denumit în cele ce urmeaza Furnizor; 

S.C. [...] S.R.L., cu sediul în [...], înregistrata la Registrul Comertului sub nr. [...], cod 
înregistrare fiscala [...], cont IBAN [...], banca [...], reprezentata prin dl. [...], în calitate 
de administrator, denumit în cele ce urmeaza [...] sau Beneficiar, 

 

Preambul: 

Avand in vedere faptul ca Furnizorului i-au fost puse la dispozitie cu titlu gratuit de 
catre  Tchibo Brands SRL, societate cu raspundere limitata constituita in Romania, cu 
sediul social in str. Ghetarilor nr. 15, etaj 1, sector 1, Bucuresti, cod postal 14106, 
Romania, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/7384/2001, Cod 
Unic de Inregistrare 14147924 (“Tchibo Brands”), aparate de cafea in vederea plasarii 
cu titlu gratuit la clientii sai finali;  

Pe intreaga durata a prezentului contract, Tchibo Brands ramane proprietar al 
aparatelor de cafea; 

Partile confirma prin semnarea prezentului Contract ca toate clauzele au fost 
negociate cu buna-credinta înaintea semnarii acestuia si se declara de acord ca nu 
mai au nicio pretentie de nicio natura, inclusiv pecuniara, decurgând din si/sau fiind 
în legatura perioada precontractuala aferenta negocierilor în vederea semnarii. 

Partile incheie prezentul Contract de servicii, denumit în continuare “Contractul”, în 
urmatoarele conditii: 
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1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

 1.1 Obiectul Contractului îl reprezinta asigurarea de catre Furnizor a unui 
pachet de servicii constand in: 

• Punerea la dispozitia gratuita Benenficiarului a unuia sau mai multor aparate 
de preparat cafea și bauturi calde (denumite in continuare “Aparate de Cafea”), 
Aparate care vor fi utilizate in urmatoarea perioada, sub conditia utilizarii acestora de 
catre Beneficiar si platii abonamentului aferent pentru o perioada de minimum 18 
luni; 

• Asigurarea serviciului de transport, montare, instruire de utilizare, service 
pentru Aparatul de Cafea livrat la locatia Beneficiarului mentionata la punctul 
anterior; 
• Un numar de capsule de cafea pentru a fi folosite cu Aparatul/Aparatele de 
Cafea, inclus in abonamentul lunar: 
- abonament Silver = 70,16 lei+tva /60caps lunar,  
- abonament Platinum 104,83 lei+tva/100caps lunar,  
- abonament Ultra 209,67 lei+tva/200caps lunar. 

 1.2 Sortimentele de cafea si produse complementare (zahar plic, lapte 
condensat, ciocolata, pahare, etc.) necesare prepararii bauturilor ce vor fi obtinute cu 
ajutorul Aparatelor sunt descrise în Anexa 1, parte integranta din prezentul Contract. 
Beneficiarul accepta faptul ca aceasta lista poate fi actualizata oricand de catre 
Furnizor. 

 

2. DURATA CONTRACTULUI 

2.1 Prezentul Contract se încheie pe o durata de 18 luni, producându-și efectele 
de la data semnarii sale de catre partile contractante.  
2.2 La data expirarii, Contractul se va prelungi pe perioade succesive, egale ca 
întindere cu durata initiala, cu conditia ca niciuna dintre partile contractante sa nu 
notifice în scris celeilalte parti, încetarea Contractului la termen, cu cel putin 30 zile 
înainte de data expirarii. 
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3. OBLIGATIILE FURNIZORULUI 

3.1 Furnizorul se obliga sa puna la dispozitia Beneficiarului Aparatele de Cafea 
specificate la art. 1.1, prin semnarea unui proces verbal de predare primire a 
acestuia.  

3.2 Furnizorul se obliga sa schimbe/repare Aparatele de Cafea nefunctionale, în 
situatia în care Beneficiarul le-a utilizat în conditiile si conform cu instructiunilor de 
folosire puse la dispozitia acestora de catre Furnizor. 

3.3 Furnizorul se obliga sa livreze capsulele comandate de catre Beneficiar în termen 
de 48 ore pentru produse aflate în stoc și în 30 de zile de la data comenzii pentru 
produsele care nu se afla în stoc. 
 
 

4. OBLIGATIILE SI DREPTURILE BENEFICIARULUI 

 
4.1 Sa intrebuinteze Aparatele de Cafea întocmai ca un bun proprietar conform 
destinatiei acestora, fara deteriorari, in paramentrii normali de functionare. 
 
4.2 Sa foloseasca Aparatele de Cafea în locatiile pentru care s-a încheiat prezentul 
Contract. 
 
4.3 Sa utilizeze pentru Aparatele de Cafea mentionate la art. 1.1, cafea și produse 
complementare marca Tchibo, conform Anexei 1 beneficiind de abonamentul: 
- abonament Silver = 70,16 lei+tva /60caps lunar,  
- abonament Platinum 104,83 lei+tva/100caps lunar,  
- abonament Ultra 209,67 lei+tva/200caps lunar. 
 
Comentariu: A se opta pentru unul din abonamentele prezentate. 
 
4.4 Sa constituie la dispozitia Furnizorului o garantie in valoare de 0 lei pentru 
fiecare Aparat de Cafea, garantie care va fi restituita la incetarea contractului si 
restituirea Aparatului in forma functioanla si ambalaj original. 
 
4.5 Sa restituie Furnizorului in forma utilizabila si fara deficiente de nicio natura a 
Aparatele de Cafea oricând în termenul contractual, pe baza unei notificari scrise 
prealabile cu 24 ore înainte de data recuperarii aparatului, cu obligatia Beneficiarului 
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de a restitui imediat Aparatul fara a se putea prevala de termenul contractual. 
Restituirea Aparatelor de Cafea se va face in ambalajul/cutia originala, in caz contrar 
Beneficiarul va plati o suma egala cu 30% din valoarea afisata in magazinul online la 
momentul restiturii. 
 
4.6 Sa întrebuinteze Aparatul de Cafea potrivit destinatiei determinate prin natura sa, 
sub sanctiunea platii de daune interese și sa suporte riscul pieirii fortuite a Aparatului. 
 
4.7 Sa respecte toate instructiunile de folosire a Aparatului de Cafea  și de preparare 
a bauturilor așa cum au fost specificate de catre Furnizor. În caz contrar, Beneficiarul  
va efectua pe cheltuiala sa reparatiile rezultate ca urmare a nerespectarii 
instructiunilor de folosire a aparatului, datorând și daune-interese. 

4.8 Sa nu închirieze si/sau înstraineze sau sa transfere în orice fel Aparatul de Cafea, 
sub sanctiunea desfiintarii de drept a Contractului, cu daune-interese, fara a mai fi 
necesara punerea sa în întârziere și fara nicio alta formalitate prealabila. 

4.9 De la data semnarii procesului verbal de predare – primire a Aparatului, riscul 
pieirii fortuite a Aparatului de Cafea, precum și orice deteriorare adusa acestuia cade 
în sarcina Beneficiarului. 

4.10 Sa respecte dreptul reprezentantilor Furnizorului de a verifica starea si contorul 
fiecarui Aparat de Cafea pus la dispozitie, precum si originea, tipul si cantitatea de 
produse consumabile utilizate în fiecare Aparat de Cafea. 
 
4.11 Sa plateasca lunar contravaloarea abonamentului lunar pentru care s-a optat in 
termen de [...] zile de la data emiterii facturii de catre Furnizor si contravaloarea 
capsulelor suplimentar comandate, daca este cazul. Pentru depasirea termenului de 
plata scadent, Beneficiarul datoreaza penalitati pro rata temporis in cuantum de 
0.10% pe zi intarziere, aplicata sumelor restante la plata. 
 
4.12 In cazul in care Aparatele de Cafea nu vor fi restituite sau nu vor fi restituite in 
forma functionala (inclusiv ambalajul original), Beneficiarul se obliga sa suporte 
contravaloarea acestora afisata la momentul respectiv in magazinul online. 
 
4.13 Beneficiarul are dreptul sa comande capsule suplimentare numarului inclus in 
abonamentul pentru care s-a optat, capsule care vor fi facturate separat de catre 
Furnizor la pretul afisat in magazinul online la momentul comenzii. 
 
4.14 In cazul nerespectarii de catre Beneficiar a termenelor de plata convenite 
Furnizorul  este exonerat de obligatia de a continua livrarile in viitor, fiind liber sa 
aleaga eventuala reziliere a Contractului, cu efect imediat, in conditiile art 5. 
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Eventuala reluare a livrarilor va fi posibila numai dupa plata integrala a debitelor 
restante. 
 

4.15 Sub sanctiunea rezilierii de plin drept a prezentului contract si plata de 
despagubiri la nivelul prejudiciului suferit de Furnizor (contravaloarea abonamentului 
lunar in intregime pentru reziliere inainte de trecerea a 9 luni de la inceperea 
contractului si contravaloarea a 30% din valoarea abonamentului lunar pentru 
rezilierea dupa trecerea a 9 luni de la inceperea contractului) , Beneficiarul va utiliza 
in Aparatul de Cafea numai cu produse Tchibo prezentate in Anexa 1 conform 
abonamentului ales. 

Comentariu: optional se poate prevedea un minim al prejudiciului ce ar putea fi 
suferit de Furnizor ca urmare a utilizarii altor produse pentru Aparatul de Cafea. 
 

5. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

5.1 Prezentul Contract înceteaza de plin drept, fara nicio notificare prealabila, fara 
interventia instantei de judecata și fara nicio alta formalitate prealabila, în urmatoarele 
cazuri: 

a) Neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a oricareia din clauzele 
contractuale atrage dupa sine desfiintarea de drept a contractului fara a mai fi 
necesara punerea în întârziere a debitorului și fara nicio alta formalitate prealabila. 
Partea în culpa va fi tinuta responsabila la plata de daune-interese. 

b) la initiativa Furnizorului, prin denuntare unilaterala cu efect imediat; la initiativa 
oricarei parti prin notificare scrisa prealabila adresata celeilalte parti, în caz de 
insolvabilitate, de începere a procedurii lichidarii judiciare, în cazul în care procedura 
reorganizarii este în curs de derulare, sau partea este în curs de încheiere a anumitor 
acorduri cu creditorii sai, în cazul în care o parte sau toate bunurilor sale sunt 
administrate de catre o persoana numita în acest scop.  

c) In cazul in care Beneficiarul are initiativa incetarii contractului inainte de termen va 
plati o suma egala cu contravaloarea abonamentului lunar in intregime pentru 
reziliere inainte de trecerea a 9 luni de la inceperea contractului si contravaloarea a 
30% din valoarea abonamentului lunar pentru rezilierea dupa trecerea a 9 luni de la 
inceperea contractului,  reprezenatnd costuri de operarea si diferenta pentru 
abonamentele preferentiale acordate. 
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La incetarea contractului din indiferent ce motiv Beneficiarul va restitui Aparatul de 
Cafea Furnizorului in forma utilizabila si fara deficiente. Restituirea Aparatelor de 
Cafea se va realiza in ambalajul/cutia originala. 

 
6. RASPUNDEREA CONTRACTUALA 

6.1 Neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a Contractului are drept 
consecinta desfiintarea de drept a Contractului, fara a fi necesara punerea în 
întârziere a debitorului, fara nicio alta formalitate prealabila și fara a mai fi necesara 
pronuntarea unei hotarâri judecatorești în acest sens. Partea în culpa va fi obligata la 
plata de penalitati și/sau daune-interese. 

6.2 Pentru orice prestatie/suma datorata, penalitati, daune-interese, partile sunt de 
drept în întârziere fara a mai fi nevoie de transmiterea unei notificari în acest sens. 

6.3 Încalcarea obligatiei asumata de Beneficiar  art. 4.5 obliga pe acesta la plata de 
daune-interese în cuantum egal cu valoarea totala a respectivului Aparatul de Cafea 
livrat. 

 

7. NOTIFICARI 

7.1 Orice notificare va fi facuta în scris și transmisa partii careia îi este adresata la 
adresa prevazuta în prezentul Contract. Notificarile vor fi transmise prin fax, prin 
scrisoare recomandata sau prin curier și vor produce efecte numai la primirea lor de 
catre destinatar prin poșta sau curier. 

 

8. LEGEA CARE GUVERNEAZA 

8.1 Prevederile prezentului Contract vor fi guvernate de legislatia româna. 

8.2 Orice litigii ce ar rezulta ca urmare a executarii prezentului Contract, inclusiv cele 
referitoare la valabilitatea, interpretarea, executarea și încetarea Contractului, vor fi 
solutionate pe cale amiabila. În situatia în care partile nu vor ajunge la o întelegere, 
disputa va fi deferita instantelor competente din mun. Bucuresti.  
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9. CLAUZE FINALE 

9.1 Prezentul Contract contine integral întelegerea dintre parti și poate fi completat 
sau modificat doar în forma scrisa, printr-un act aditional agreat și semnat de  parti. 

9.2 Partile sunt tinute de obligatia de confidentialitate pentru toate si/sau oricare 
dintre informatiile confidentiale comunicate una celeilalte în perioada negocierilor 
precontractuale. 

9.3 Dispozitiile prezentului Contract cu privire la dreptul de denuntare unilaterala a 
Contractului, de suspendare a executarii obligatiilor agreate în favoarea oricareia 
dintre Parti sau care prevad în detrimentul celeilalte Parti decaderea din drepturi ori 
din beneficiul termenului, limitarea dreptului de a opune exceptii, reînnoirea tacita a 
Contractului, legea aplicabila, clauze compromisorii sau prin care se deroga de la 
normele privitoare la competenta instantelor judecatoresti de catre oricare dintre Parti, 
au fost negociate în prealabil si sunt agreate în mod expres de Partea în detrimentul 
careia sunt prevazute prin semnarea în partea finala a prezentului Contract. Pentru 
evitarea oricarui dubiu, Partea în detrimentul careia sunt prevazute clauzele 
mentionate în prezentul paragraf se declara în mod absolut de acord ca semnarea 
Contractului în partea finala a acestuia este suficienta pentru exprimarea acordului 
expres cu privire la cele anterior mentionate, nefiind necesara o alta formalitate în 
acest sens. De asemenea, Partea în detrimentul careia sunt prevazute clauzele în 
discutie se declara de acord ca nu va avea niciun drept de a solicita ulterior 
ineficacitatea/inaplicabilitatea acestor clauze si/sau daune-interese decurgând din sau 
fiind în legatura cu aceasta. 
 

 

Prezentul contract se semneaza astazi, _____________, în doua exemplare originale, câte 
unul pentru fiecare parte. 

 

S.C. Biro Media Trading S. R. L.  [...] SRL 

Prin: ____________  Prin: ____________ 

Functia: ____________  Functia: ____________ 

Semnatura: ___________  Semnatura: ___________ 
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ANEXA 1 la Contractul de Servicii încheiat sub nr. […] din data de […] 

 

Modelul aparatului (aparatelor)………………………………………………………………… 

 

Locatia (locatiile)……………………………………………………………………………….. 

 
 
Marca	  cafea	  	  și	  produse	  complementare	  (zahar	  plic,	  lapte	  condensat,	  pahare,	  etc.)	  
 
 


