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CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII Cod client CDR 

PENTRU TICHETE DE CADOU NR. TCHC2020025018 
Data semnărn  23/12/2020 Data intrării in vigoare  23/12/2020 

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE 
Societatea UP ROMÂNIA S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Sos. Dudeşti - Pantelimon nr, 42, sector 3, cod poştal 033094, 
Inmatriculată la Oficiul Registrului Comerrului sub nr. J40/6468/25.07.2002, Certificat de inregistrare Fiscală R014774435, 
capital social 19.022.090 lei, cont bancar nr. deschis la 1NG Bank Bucuresti, reprezentată prin 

, in ftmctia de REPREZENTANT COMERC1AL, 1n calitate de EMITENT de tichete de cadou pe 
suport de hărtic , numite alci ş i in continuare ,,tichete de cadou" 

şi 
SD3 SALUBR1TATE SI DESZAPEZ S3 

Cu sediul social in localitatea  SECTORUL 3  Judet/Sector  BUCURESTI 
Adresa (Str., Nr., BI., Sc., Et., Ap.)  CALEA VITAN 154-158 
C.I.F.  R037804020  Nr. inmatriculare Oficild Registrului Comertului  J40/9896/2017
Reprezentant legal Dna/DI   
Telefon  
E-mail  salubritate.53 ahoo.com

Fax 
Functia PRESEDINTE

Numită îii continuare CLIENT. 
Domeniul de activitate al CLIENTULUI UTILITATI PUBLICE 

Mobil  

Societatea face parte dintr-un grup de firme: Nu Da Numele grupului: 

Nr. cont bancar:  

Banca BANCA COMERCIALA ROMANA SA Sucursala 
Numănti total de salariati:  800  Nurnărul salariatilor beneficiari de tichete de eadou: 0 

Necesarul anual, semestrial, trimestrial sau lunar de tichete de eadott: 0Anual EiSemestri a I Trimestrial 

 număr de tichete pentrtt perioad.a bifată 

CLIENTUL va folosi ticlietele cadou pentru: chclttticli sociale, respectiv 
campanii de marketing studiul pietein promovarea pe piete existente sau noi protocol 

1.1 Persoana responsabilă de comanda tichetelor este: 

•DnaIDI 
Telefon Fax 
E-mail  salubritate.s3@vahoo.com

reclamă şi publicitate 

Functia RESPONSAB1L COMANDA 

1 .2 Adresa de 1ivrare a tichetelor: 

Localitatea SECTORUL 3 JudeţiSector  BUCURESTI

Adresa (Str., Nr., B1., Se., Et., Ap.)  CALEA VITAN 154-158 

1.3 Persoana responsabilă de receptionarea tichetelor este: 

Dna/D1 
Mobil 

Functia RESPONSABIL COMANDA 

Mobil 

Tel 

EMail salubritate.s3(dyahoe.com

Loctiitor: 
Dna/DI Functia Ernail 

Mobil Tel 
CLIENTUL este plătitor de T.V.A. "D Da D 

.. . 

Nu 

1.4. CLIENTUL este de acord ca facturile sa fie emise exclusiv in tbrmat electronic.Pentru modificare acestei optiuni 

CLIENTUL poate sa bifeze optiunean FACTURA T1PARITA sau sa soliette ulterior ca transmiterca facturilor sa se realizeze in 

varianta tiparita , prin notificare scrisa transmisa EMITENTULUI. 

1.5.13 CLIENTUL cste de acord să primească în mod gratuit materialele informative şi publicitare ale EMITENTULUI, prin 

poştă, fax, telefonic silsau la adresatadresele de e-mail indicatc îrr continuare, avănd dreptul să renunte la acest lucru sau să 

modifice datele de contact printr-o notificare scrisă, transmisă la sediu sau prin e-mail EMITENTULUI. 

Adresă poştală: 
Fax: •  Emai I: ri CLIENIT-1 este e acord ca EMIUNTUI, să transmnă datefe de contact de mat sus către partenern sat, astfel ineât 

.1ENTUL să primească in mod gratuit matertalele inforrnative şi publicitare din partea acestora. 

Contractul a fost intocmit şi semnat în donâ exemplare, fani - verso, eâte unal pentru fieeare arte. 

Up 
ROMANIA 

EMITENT 
(semnătura şi ştampila) (seţOn • ra şt ampit 

• • 
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CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU TICHETE DE CADOU NR. TCHC2020025018 

2. CONDIŢIILE CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII 
1.0BIECTUI. CONTRACTIJ 1.1.X I 
I 1 Prin prezentul contract. EMITENTUI. sc ohligă să presteze CLIENTULUI serviclile 
de prclucrare a comenztlor de ticbcte cadou transmise de CLIENT st serx icale de 
unprimare şi Ilvrare a tichetelor catre CLIENT n selriiiihul untli pret stabilit de catre părn itt 
Anexa nr 1 la contract 
11. MODALITĂŢI DE LIVRARE 
11 1 Tichetele cadou vor f) Itxrate pe bazii de eOntenti, contbrrn conditidor convenite de parti 
prin Anexa nr 1 
II 2 Comanda rermă transonsă EMiTENTuLt.i tingautază tretocabil CL1ENTUL in ccea 
ce privcste pIata ţalorn nommalc a tichetelor cadou sx a pretulut senicalor aferente 
acestora. Piata comenzu trebute efectuată in tel mult 48 de ore de la transmiterea ei către 
EMITENT. in caz contrar comanda anulandu-se şt EMITENTUL neavand nicto obligalie 
să o execute. 
11,3 in cazul extstenici unor cli,trepante intre comanda transinnă şt produsele li rtite de 
catre EMITENT. CLIENTIA. va Informa in sens, in termen de 24 de orc de la primtrea 
coletulut Absenut nottlicărti ‘alorează reaunoaşterea Indeplinirit tuturor uhligaţiilor de eătre 
EMITENT şt acceptarca tuturor ohlmattilor care rezulta pentru CLIENT din prezentul 
contract cu prix tre la comanda respectivă 
111. PREJUL C'ONTRACTULCI 
III l Pretul servtcalor prestate dc EMITENT estc prexăzut in Anexa nrl, cure facc parte 
mtegrantă din prezentul contruct 
111,2 Valoarea nominală a unui tichet cadou este stabibtă in condaulc legalc in ‘Igoarc la 
data ineheterit prezentulut contract 
1113 Onee formă de plată intre CLIENT şt EMTEENT se face numai prin viramextt hancar. 
111 4, Parttle se obligă să comunIce in seris moddicarea contultu satt alte date legate de plata 
tichetelor cadou 
111 5 CLIENTUI, ‘a achtta contravaloarea comenza fermc inainte de likrarea acesteia, 
eonfikta inştlintăni EN1IŢENTULII şi conditillor pret ăzute in Anexa nr.I li contraet 
111.6 Once modificare a pretulut contractulut ca 11 comunicată pnn inştuntarc scrisă cu cel 
putin 30 de zile calendanstice Maintea intrănt in ‘leoare a modificarli, CLIENTUL are un 
tennen de 15 zile calendartsttee dc la pruntrea nottlIcarii pentru a-1 comuntca 
EMITENTULUI dacă este de aLOrd sau nu cu modificarea, lipsa unin răspuns îta acest 
termen sau transmiterea răspunsulm dupd expirarea acestut termen echit alănd cu o acceptare 
definnică din partea CLIENTULLI a modificănt propuse 
IV. OBLICAŢHLE PĂRŢILOR 
IV I EMITENTIĂ, trebute să ducă la indephnire urrnătoarek obItgattp 
a) să tipareaseă tichcte cadou folosind Un suport tchruc spectal. eare să nu pernuta 
falsiticarea acestora şt eare să cuprinclă unnătoarele elemente serat numenett Intr-o ordIne 
crescătoare, denumirea şt sediul E51ITE51ULII. date ce dcfinesc ct.JEN.ruL, valoarea 
notrunala a untit tiehet cadou, ln cifre şi Ittere, pertortda de alabilitate a acestula. Interdtetta 
de comeretalizare a acestuut contra unet surne de hant t interchetia de a acorda un rest de 
bant la t tehetul eadou. precum t spattul destinat instnern datet şi tamplet ttliliriiului la eare 
benctietarul nehetulut a autilizat tichetul eadou, 
b) A inscrie in făctura dc livrare numănd de ordme al itehetelor cadou Itvratc. dmtr-o serie 
conunua, preaul unitar ril imprimatului sau valoarett lut totalk s aloarea nominală a unut 
tuthet cadou imprimata pe acesta, din sena lixrată. caloarca totală corespunzătoare 

numărului de tichele cadou livrate. precum şi ruliti rul contului bancar distmet şi denumirea 
băncIi unde işt are deschts contul EMITENTUL 
ej să afiseze pe stte-ul său Ww% upromanta ro Itsta actualizată cu unităule arMatc la eare 
bettelletani ttehetelor comandate de către CLIENT pot folosi acestc tichete. CLIENTUL 
flind de acord că in acest mod, EMITENTUL indephnit obligapa Iegală de a pune la 
dispozalta benerananlor lista mentt(tnată: 

d) să accepte returnarca din partea CLIENTULUI a tichetclor cadou neutilizate şt să 

ruinhurseze surnele aferente valorti nominale a tteestora. 
numat in condmile -‘trt. 9.4 din Normete Metodoloaate dc aplitare a dispozatillor Legal nr. 

1932006, pritand acordarea tichetelor cadou şt a tichetelor de cresă. respectiv la sfărsitul 

anulta calenclunstie sau la data reziltera prezentului contract.ln cazul in carc ticlictele cadou 
au fost comandate pentru cheltutell sociale. 
- numat irt situatia iti care returnarca se a facc in termen de cel mult 30 cic zale de ta data 
expirăril acestora. in cazul tichetelor cadou aeluzitionate pentru campanit de marketing, 
studnd pletet, promovarca pe ptepe extstente sau not, pentru prolocol sau pentru reclamă şi 

publicttate Termenul de 30 de zile se releră la pertoada de timp in care tiehetele returnate 
trebuie ră atungă la sechul EMITENTILUI, 
c) sâ asigure transponul tiebetelor tadou in condnit de seetintate pănă in momentul 
receptionărti acestora de către persoana responsabilă a CLIENTULUL 
I k' 2. cuENTuL trebuie să dută lr indeplinire urmatortrele obitgant: 
a) să transmită comenzile in conformitate cu conchtitle conventte cu EMITENTIL in 
cadrul Ancxel nr.I la contratt, in cazul in care. CLIENTLL transmite o comandă Para 
respecta aceste condati, EM ITENTU I, nu are nicto obligatte să o cfcceute si nua nu poate fi 
obligat la plata de daune-inierese pentru această neexecutarc, 

Up 
ROmANiA 

EMITENT 
(semnătura şi ştanmila) 

h) sa distribute persoanclor boneficture tichetele cadou; 
e) să achite intcgral şt inainte de likrarc, contra‘aloarea Itchetelor cadou comandate şi a 
servicidor, in conthmatate cu prezentul contract si dispozaiile legale in • tgoare 
d) să aduca la cunostintă FAirrt:NriLui furtul şusau falsificarea lithetelor cadou, precurn 
şt once tentatn it in acest sens in termen dc 24 ore dc la data constatăni acestuutacestora; 
c) srt mtbrmeze benefiLlaol tichetelor in legătură cu interdictide refertmare la utiltzarett 
tichetelor eadou 
fi in cazul in care servicole solicitate presupun preluerarea de datc eu eartleter personal, 
CLIENTI I, este obltgat să colecteze de la salarlaut săi şi să furnizeze emitentulut 
EMITENTILUI toate informande şt datele eu caracter personal alc beneticianlor de 
tichete necesare EMITENTULUI in xederea cmitent. utilizărit, procesăni st decontarn 
tranzactulor cu Uchetele cadou 
g) sa inştilmeze EMITENTT 1„ iti uris, cu prtt ire iri modificarea oricărcia cfmtre clatele 
sale_ menitonate l,i ptt I din contraet 
V. DURATA, SUSPENDAREA .51 REZILIERF:A CONTRACTULUI 
V I (•ontractul sc Inchete pe o durata de 12 idottasprezece) lunt st se reinnoteste ttutomat 
pcntru pcnoadc suecesixe de cate 12 Idottăsprezece) lum, cu excepna sttuapet in care una 
dintrc părti i i ţomunică intentia de a nu inut preltingt contractul printr-o nottfleare trimisă 
celcilalte părti, cu respettarea obitgatone a unui prea\ rz de 30 de zile ealendarişnee anterior 
imphmnx datet anxxerxare a vOntraenţlui n, eu preeizarea 111011, elor care au deternonat partea 
să nu mai dorească prehmeirea automată a contractului in intervalul de 30 de ztle rămas 
pand ta inectarea contractulut, pArţtlesc sor intălm in vederea disoutăni situatici de fapt şt a 
renegoetent conditillor contractuale in cazul in tare părttle nu aning la un aeord, eontractul 
sa inceia la data ainversarti 
V 2. Executarea contraetului se suspendă de plin drept pe perioada in care 
nu mal dettne. din ortee motiy, autorizatia tie a crnite tichete cudou. 
V,3 Prezentul contract se reziliază de drept. Para a lt neccsară transmiterea vreunet notificăn 
itt acest semi dc către ENIITENT. lti euzul ltt ettre CLIENTI I. nu işi indeplineşte oricarc 
dintre obltgautle uontraduale pretâzute in sardna sa 

RASPUNDEREA CONTRACTUALĂ 
VI.I. Pârtlie răspund de nerespeetarea prez,entului contract in concluitle arneolulut prececlent 

legisiatiet in vigoare 
VI.2 Partea earc ink oeă tbrui iniaoră este obligată să o notifice celellalte părti, in ternicn de 
15 zde de la moducere, notificare ce trebute insontă dc un xertificat doveditor emis de 
Camera de Comen si Industrie a Romăniei. şt să ia toate măsurtle posibtle in s ederea 
lunitărti Lonsetintelor et 
VII. LITR311 
VII Părlde rtu comeint ert toate neintelegenle prnind valiclitatea prezentulut cOntraet gati 

rczultate din interpretarca. executarea on incetarca acestuta să fic rezoIxate pe cale amiabilă 

dc către reprezentantn 

V11,2 in cazul in carc nu este posihdă rezolvarea littgalor pe cale anuabilă. litigiul 5e xa 
solunona, in toate cazurde- şt indiferent de partea ce ronnulează adaunca, dc mstanta 
judecătorcaseă ce este competentă după sediul EMITENTIILUI 
A III. ALTE DISPOZITI1 
V II I.1, Prezentul contract se completcază cu prevedertle legalc in lgoare, unnand La. fn eaz 
de modificare a acestora, elauzele contraemale să se modifice fn consecinta 
VI11.2 EMIl'ENTUI, nu este obligat si ramburseze Sau să Intoţtliască tichetcic cadou 
aflate deja in posesta CLIENT11.1,1 sati a persoanelor bencEiciarc. care au fost furatc. 
dctenorate sau plerdute 
VIII 3. Once comuntcare corespondentă se ta face, in scrts prin postă, eu contirmare de 
pruntre, sau curter, la sednle sociale menuonate la pct 1 dm prezentul contract, sau pnn fax, 
la numerele cle rax Indicate de părn la acelasi peal din contract. 
VIII 4. Anexa nr.I pritand pretul sementor prestate de către EMITENT, conduiile de 

Inrare st upul tic crt itii ofente de EMITENT face parte integrantă dm prczentul contract. 
VIII 5 Părtile declard şi garantcază tă prezentul contraet reflecta tn mod deplin i real 
voinut părtilor, că nu mai există alte elcmente care ar fi trebuit negoetate pcntru incheicrea 
valabtlă ti acestuut. toatc elauzele mserate in prezentul tontraet rund acceptate de eătre pSrli 
atat cu privue la forma. cat şt cu privtre la continutul acestora Prezentul contract inlocuteşte 

once alte fittelegen, promisturn. insensuri, clocumentc pro-contractualc alc părplor vu prikare 
la obtectul şt continutul acestum, stabilite intre părti Inamte de data Intrărti irt vtgoare a 
contractului, indtfercnt de natură şt satt fortna de prezentare a acestora Pnclusiv contractul in 

temetul earuta ENIEVENTU l., pănă la data intrănt in N;goare a prezentUlui contraet, a 

presţal CLIENTILI1 scrstctt de cmitere şt livrare uchete ea(lou) 
VIII Prezentul contrad a lost Inthelat in dottă exemplare, semnate tte reprezentantli telor 

doud părti contrattante, unul pentru EMITENT i ecIrdalt pentru CLIENT 
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ANEXA NR. I LA CONTRACTUL DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU TICHETE DE CADOU 
NR. TCHC2020025018 

Data semnărit  23/12/2020 Data intrării in vitware 23/12/2020 
Denumire societate CLIENT pe •TICHETE DE CADOU (32 de caractere. inclusiv spaţii): 

SD3 

I. EMITENTUL prestează CLIENTULUI Pachetul de servicii COM PLET, format din unnatoarele servicii; 

a) Comanda 
1. data transmiterti comenzii 

• in orice zi calendaristică a lunii, mai puţin zilele nelucrătoare legale 
2. modalitatea transmiterii comenzii 

• la alegere, dintre: comanda online pe www.uponline.ro I pe e-mail / pe tax / pc telefon 
3. urmărirea comenzii 

• da (cu cod comandor) 

b) Imprimare tichete (cu mentiunile legale oblittatorii: seria numerica tichet, date care definesc CLIENTUL: denumire. 
sediu, numărul de inmatriculare la oficiul registrultă comertului, codul fiscal, valoarea nominală a tichetului în cifre şi in 
litere, perioada de valabilitate a tichetului, numele, prenumele şi CNP-til salariattilui interclicnile de utilizare a tichetultă; 
denumirea şi sedild EMITENTULUI 

c) Personalizare 
• la alegere: tichete cu personalizare simplă (cu mentiunile legalc obligatorit) / tichete ctt personalizare complexă (cu 

mentiunile legale obligatorit + mesaj şi siglă) 

d) Ambalare 
I . modalitatea de gnmare a tichetelor 

• in pachete / in earnete 
2. modalitatea de ambalare 

• ambalare simplă i ambalare cu un criteriu / ambalare cu dottă criterii 

e) Livrare 
• urrnătoarea zi luerătoare de la incasarea contravalorn comenzii de tichete 

f) Factura 
• la alegere: factură eleetronică / factu.ră tipărită 

g) Servicii Suport 
• call center 
• consilier dedieat 

EMITENTUL işi rezervă dreptul de a retrage de pe piaţă pachettil de servicii şilsau de a modifica servienle aferente pachetultd, 

sub conditia necesară şi suficientă a notificării CLIENTULUI, transmise cu 20 de zile inainte de retragereaimodificarea 
pachetului respectiv. 
in situatia în care CLIENTUL doreşte trecerea la alt tip de pachet. îl va inştiinţa pe EMITENT cu cel puţin 15 zile Mainte de 

data la care doreşte să transmită comanda conform noului pachet. Comanda se va procesa sub conditia obligatorie a incheicrii 

actului adiţional prin care parţile convin modificarea tipultii de pachet, in caz contrar EMITENTUL neavând nicio obligaţie să 

execute comanda respectivă şi neputând fi obligat la plata de daune-interese pentru această neexecutare. 

2. Preţul Pachetului de servicii este 0,10 lei/comanda, la care se adaugă TVA, conform legislaţici în vigoare. 

3. Pretul Pachetutui de servicii nu include pretul serviciului de livrare a tichetelor. Acesta poatc fi 0 (zero) lei, pentru situanile in 

care CLIENTUL se obligă să ridice comanda de tichete cle la seditil EMITENTULUI, sau, în celelalte condiţii, 14,00 lei, fără 

TVA / pentru fiecare adresă de livare şi/sau fiecare destinatar indicatlindicate de către CLIENT. 

4. Preţul servictilor prestate de către .EMITENT (fără TVA) = Preţtil Pachetului de servicii preţtil serviciilor de livrare (dacă 

cste cazul). 

Up 
ROMANIA 

EMITENT 
(semnătura şi ştampila) 
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