Taxe curierat (po[tale) 0%
CONTRACT DE DIFUZARE
Între:
S.C. AMCO PRESS S.R.L., Str. Academiei, nr. 7, et. 2, cam. 10, sector 3, Bucure[ti, cod poætal 010011, înmatriculat`
la Registrul Comer]ului sub num`rul J40/3175/1991, CUI 338150, telefon: 314.70.95, fax: 310.41.03, C.P. 1-425,
www.abo.ro, e-mail: office@abo.ro, având conturile:
contul: RO34 VBBU 2511 SM03 1756 2701
contul: RO79 TREZ 7035 069X XX00 2146
[i
deschis la: Volksbank,
deschis la: Trezoreria Sectorului 3, Bucure[ti
Agenåia Colåei, Bucure[ti

AMCO PRESS S.R.L., Tel: 314,70,95, Fax: 310.41.03, office@abo.ro, www.abo.ro

în calitate de FURNIZOR [i
ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ
cu sediul în Str ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ, Nr ŒŒŒŒŒ, Bloc ŒŒŒŒŒ, ScŒŒŒŒŒ, Et ŒŒŒŒŒ, Ap ŒŒŒŒŒ,
localitate ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ, judet (sector) ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ, cod ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ,
înmatriculat` la Registrul Comer]ului sub num`rul JŒŒŒŒ/ŒŒŒŒŒŒŒŒŒ/ŒŒŒŒŒŒŒŒŒ, CUI ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ,
având contul bancar nr. : ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ deschis la
banca / trezoreria ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ,
telefon:ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ, fax: ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ, e-mail: ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ,
persoana de contact ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ, tel. mobil ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ,
în calitate de ABONAT,
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A intervenit prezentul contract în urm`toarele condi]ii:
1. OBIECTUL CONTRACTULUI îl constituie difuzarea-primirea publica]iilor, numai pe baza comenzii scrise a
ABONATULUI. Orice comand`, suplimentare sau modificare de orice natur` se face NUMAI ÎN SCRIS, iar primirea
publica]iilor devine efectiv` \n termen de 7 zile de la confirmarea intr`rii banilor \n contul FURNIZORULUI.
Nu se accept` abonamente pe frac]iuni de lun` sau retroactiv. Orice abonament se comand` [i se achit` \n avans
cu minim 7 zile fa]` de \nceputul lunii pentru care urmeaz` s` se fac` livrarea. Valoarea minim` a contractului este
de 10 milioane lei.
2. Plata abonamentului se face în avans prin Ordin de plat`, Mandat po[tal sau numerar.
3. FURNIZORUL se oblig` s` livreze ABONATULUI numai publica]iile achitate.
4. ABONATUL se oblig` s` semneze Avizul de expedi]ie dup` ce a verificat cantitativ [i calitativ de primirea publica]iilor
(numele, prenumele [i semn`tura persoanei care ia \n primire, data [i ora). Lipsa oric`rei publica]ii se men]ioneaz`
pe loc pe spatele avizului de expedi]ie, care este returnat FURNIZORULUI prin curierul care a adus publica]iile.
Reclama]iile ulterioare nu se iau \n considerare. |n cazul \n care reclama]ia este \ntemeiat` [i lipsa publica]iei
reclamate se datoreaz` FURNIZORULUI, acesta se oblig` s` recupereze publica]ia în cauz` [i s` o livreze
ABONATULUI \n ziua urm`toare.
5. ABONATUL se oblig` s` pl`teasc` eventualele major`ri de pre] hot`r_te de Editor sau datorate modific`rilor
legislative în materie de TVA. În caz contrar abonamentul se deruleaz` pân` la consumarea sumei pl`tite ini]ial.
6. În cazul încet`rii apari]iei unei publica]ii, FURNIZORUL se oblig` s` recupereze suma corespunz`toare publica]iilor
nelivrate de Editor [i s` o returneze ABONATULUI.
7. FURNIZORUL nu poate fi ]inut r`spunz`tor dac` nelivrarea se datoreaz` opririi de la difuzare a anumitor numere
ale publica]iei, din vina Editurii.
8. For]a major` ap`r` de r`spundere partea care o invoc` în condi]iile legii.
9. Eventualele litigii izvorâte din executarea prezentului contract [i care nu vor putea fi solu]ionate pe cale amiabil`,
vor fi supuse hot`rârii instan]elor judec`toresti competente.

FURNIZOR,

ABONAT,

Abonamente: Elvi Gavrilã (021-307.94.59)
Contabilitate: George Mareæ (021-314.70.95);
Distribuåie:
Dorina Zotescu (021-314.70.95)
Completa]i acest Contract şi Formularul de comand` de pe verso şi trimite]i-le prin fax sau scrisoare pe adresa Amco Press, dup`
achitarea contravalorii abonamentelor. Pentru abonamentele contractate se emite factur` fiscal` cu data încas`rii contravalorii lor.
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