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CONTRACT DE FURNIZARE SERVICII INTERNET 

 
Cod abonat:___________ 

 
Incheiat astazi, ___________, la Braşov, intre: 
 
I.  S.C FLASHNET S.R.L. - persoana juridica romana, cu sediul social in Brasov, Str. Fundatura Harmanului nr.4A, 
judetul Brasov, inmatriculata la O.R.C. Brasov sub nr. J08/970/2007, avand cod unic de inregistrare 18014742, atribut fiscal RO, 
cont bancar R049BRDE080SV40454740800 deschis la BRD Brasov, reprezentata prin Mozes Lorand cetatean roman, domiciliat in 
Brasov,  strada Sfintii Arhangheli nr.12, judetul Brasov, identificat cu C.I. seria BV nr. 482443, emis de Politia Brasov la data de 
06.11.2006, avand cod numeric personal 1821026080161, in calitate de administrator si denumita in continuare furnizor, 
si 
II.             S.C                                        S.R.L.- persoana juridica romana, cu sediul social in Brasov, Str.                                                                                     
nr. ___, judetul Brasov, inmatriculata la O.R.C. Brasov sub nr. __________, avand cod unic de inregistrare, __________ , atribut 
fiscal RO, cont bancar                                                            deschis la                              reprezentata  prin                                    , 
in calitate de                                       , si denumit in continuare beneficiar.  

 
Avand in vedere oferta generala a furnizorului prezentata cu prilejul asistentei si consilierii premergatoare semnarii prezentului contract, 
avand in vedere intentia declarata a beneficiarului de a se folosi de serviciile prestate de catre furnizor, partile de mai sus, indeplinind 
conditiile generale de capacitate si manifestand un consimtamant liber si neviciat, in lumina prezentului contract, au convenit 
urmatoarele: 
 
§ 1. Obiectul contractului: 
 
1.1. Obiectul prezentului contract1 il constituie furnizarea catre beneficiar a serviciului de acces la Internet- respectiv, asigurarea 
accesului la reteaua Internet, exclusiv prin reteaua pusa la dispozitie de catre furnizor, in conformitate cu serviciul ales de catre 
beneficiar, precum si asigurarea mediului global pentru serviciile Internet [obtinerea si administrarea de adrese si clase de adrese IP]. 
1.2. Suportul aferent furnizarii unui serviciu il reprezinta sistemul de curent electric. 
1.3. Serviciul pentru care opteaza beneficiarul se stabileste printr-un act aditional la prezentul contract, al carui model este prevazut in 
Anexa nr.I. 
 
§ 2. Echipamentele necesare furnizarii serviciilor: 
 
2.1. Beneficiarul se obliga sa permita personalului furnizorului accesul in spatiul constituit drept punct de prezenta, in scopul instalarii, 
intretinerii si desfiintarii serviciilor, precum si in vederea instalarii, intretinerii si verificarii starii echipamentelor necesare furnizarii 
acestora 2 [daca va fi cazul]. 
2.2. Beneficiarul va primi, pe toata perioada contractului, in custodie, un·echipament terminal necesar furnizarii 
serviciului. 
2.3. Beneficiarul se obliga sa puna la dispozitia personalului furnizorului spatiul necesar, precum si un sistem de curent electric 
functional corespunzator normelor generale in materie, pentru amplasarea, instalarea si alimentarea cu energie electrica a 
echipamentului. 
2.4. Se intelege ca beneficiarul se obliga sa plateasca contravaloarea energiei electrice consumate de catre 
echipament. 
2.5. Beneficiarul nu va interveni in nici un fel asupra echipamentului, nu ii va produce deteriorari si il va utiliza numai pentru scopul 
pentru care a fost proiectat. In cazul in care nu respecta aceasta obligatie, beneficiarul va plati contravaloarea echipamentului la o 
valoare ce va fi stabilita de comun acord impreuna cu furnizorul, dar nu mai mica decat valoarea abonamentului pe o perioada de 1 
(un) an, conform anexei ce face parte integranta din contract. Plata se va face in termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data 
comunicarii valorii. 
2.6. Se intelege ca de la data preluarii echipamentului de catre beneficiar si pana la data returnarii acestuia, toate riscurile cu privire la 
acesta cad si sunt in sarcina beneficiarului. 
2.7. Beneficiarul se obliga sa restituie echipamentul, in stare de functionare normala (conform pct. 2.5), in termen de cel mult 3 (trei) 
zile calendaristice de la data incetarii prezentului contract; in situatia in care echipamentul nu este in stare de functionare la data 
predarii acestuia, ori beneficiarul refuza predarea echipamentului in termenul mai sus indicat, beneficiarul va fi obligat la plata 
contravalorii echipamentului in cuantumul stabilit la pct. 2.5. Plata se va face in termen de 5 (cinci) zile calendaristice de a data 
comunicarii valorii. 
 
 
1denumit in continuarea contractului serviciu; 
2denumite in continuarea contractului echipament; 
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§ 3. lnstalarea echipamentului si activarea serviciului: 
 
3.1. Echipamentul va fi instalat in spatiul constituit drept punct de prezenta numai de catre un tehnician al furnizorului. 
3.2. In cazul in care tehnicianul furnizorului insarcinat cu instalarea echipamentului constata ca instalarea echipamentul nu este 
posibila datorita imposibilitatii tehnice de furnizare a serviciului catre beneficiar, intre parti se va semna un acord de incetare amiabila 
a prezentului contract. Se intelege ca intr-o asemenea situatie nici una dintre partile contractante nu va fi obligata la plata de daune 
interese. 
3.3. Serviciul va fi activat in termen de cel mult 21 (douazeci si unu) de zile lucratoare de la data semnarii prezentului contract. Se 
intelege ca in situatia in care acest termen este depasit din culpa exclusiva a furnizorului, beneficiarul va fi indreptatit sa denunte 
unilateral prezentul contract. 
3.4. Serviciul va fi considerat ca fiind activat in oricare dintre situatiile de mai jos: 
a) la data la care furnizorul instiinteaza beneficiarul cu privire la activarea serviciului; 
b) in termen de 21 (douazeci si unu) de zile lucratoare de la data la care serviciul a fost gata de furnizare, cu conditia ca neactivarea 
serviciului in acest interval sa nu se fi datorat culpei furnizorului; 
c) la data la care beneficiarul a utilizat pentru prima data serviciul, potrivit inregistrarilor interne ale furnizorului; 
d) dupa executarea unui test de acces la Internet prin intermediul echipamentului de catre tehnicianul furnizorului care instaleaza 
echipamentul si semnarea procesului verbal de custodie. 
 
§4. Pretul contractului: 
4.1. Pretul contractului convenit de catre partile contractante reprezinta suma de bani pe care beneficiarul o datoreaza furnizorului in 
schimbul serviciului. 
4.2. Pretul contractului se stabileste sub forma unui abonament lunar aferent serviciului ales de catre beneficiar, conform 
Anexei nr.1. 
4.3. Cuantumul abonamentului aferent serviciului furnizat este cel prevazut in Anexa nr.l. 
4.4. Cuantumul abonamentului aferent serviciului furnizat este stabilit in moneda EURO. 
4.5. Pretul concret al contractului - aferent fiecarei luni in parte - va fi cel stipulat cu ocazia facturarii si va fi determinat in functie de 
cursul de schimb valutar indicat de B.N.R.+ 0,1% din ziua emiterii facturii. 
4.6. Daca, cu ocazia determinarii pretului concret, partile contractante nu fac referire la T.V.A. se prezuma ca aceasta taxa nu a fost 
inclusa in calcul. 
4.7. Furnizorul va indica, pe fiecare factura fiscala emisa, scadenta pretului contractului. Se intelege ca aceasta nu poate fi mai mare 
de 15 (cincisprezece) zile de la data emiterii facturii fiscale. In situatia in care beneficiarul nu a primit in timp util factura fiscala, 
indiferent de motiv, acesta are obligatia sa se intereseze despre sumele de plata la numarul de telefon pus la dispozitie de catre 
furnizor pentru orice informatii si reclamatii. 
4.8. Beneficiarul se obliga sa intreprinda tot ce este necesar si legal pentru a efectua plata pretului la termenele si in conditiile  
stipulate in prezentul contract. 
4.9. Furnizorul nu poate fi obligat sa accepte nici amanarea datei scadente, nici plata esalonata in mai multe transe, ci are dreptul sa 
pretinda plata pretului de indata ce creanta a ajuns la scadenta. 
4.10. Locul platii pretului contractului - respectiv, al fiecarei facturi fiscale in parte - este sediul bancii furnziorului. 
4.11. Plata pretului contractului - respectiv, al fiecarei facturi fiscale in parte - se va efectua, prin virament bancar, pana la scadenta 
convenita si indicata pe factura fiscala emisa, sau numerar pentru sumele ce nu depasesc 5000 RON. 
4.12. Beneficiarul este obligat sa efectueze plata pretului in ordinea scadentei. 
4.13. Factura fiscala emisa de furnizor  catre beneficiar constituie mijloc de proba daca este acceptata. Acceptarea facturii fiscale 
poate rezulta, fara ca enumerarea sa fie limitativa, din: 
 semnatura de primire efectuata pe cuprinsul facturii; 
 plata partiala a facturii respective, indiferent de valoarea achitata; 
 lipsa oricarei reclamatii cu privire la cuantumul facturii in intervalul de 15 (cincisprezece) zile calendaristice dupa  primirea  
facturii fiscale. 
4.14. In caz de reclamare a sumelor facturate, beneficiarul va fi obligat la plata integrala a acestora. In cazul in care reclamatia se va 
dovedi a fi justificata, furnizorul va restitui sumele incasate in plus prin creditare, cu evidentiere in factura emisa in luna urmatoare. 
 
§5. Obligatiile furnizorului: 
 
5.1. Furnizorul se obliga si este raspunzator de furnizarea serviciului pana la interfata USB a echipamentului si nu raspunde de 
nefunctionarea/ functionarea necorespunzatoare a serviciului dincolo de acest punct. 
5.2. Furnizorul se obliga sa remedieze deranjamentele tehnice de functionare, astfel incat sa restabileasca furnizarea serviciului in 
termen de 24 (douazeci si patru) de ore de la data inregistrarii acestora la sediul furnizorului. In caz de neremediere a deranjamentului 
in termenul mai sus mentionat, furnizorul va restitui beneficiarului tariful de abonament in cota fractionara, corespunzatoare perioadei 
efective de nefunctionare. 
5.3. Se intelege- raportat la pct. 5.2. - ca furnizorul nu este si nu poate fi tinut raspunzator, motiv pentru care nu va restitui nici o 
suma de bani, in urmatoarele situatii: 
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a) furnizarea serviciului este intrerupta/suspendata din alte motive decat culpa furnizorului; 
b) deranjamentul a fost provocat de catre beneficiar; 
c) deranjamentul se datoreaza exploatarii necorespunzatoare a echipamentului de catre beneficiar. 
5.4. Se intelege, de asemenea, ca furnizorul va avea dreptul de a intrerupe furnizarea serviciului pentru lucrari de intretinere, cu 
conditia notificarii prealabile a beneficiarului cu cel putin 3 (trei) zile lucratoare inainte de inceperea acestora. 
5.5. Furnizorul se obliga sa asigure supervizarea continua a serviciului. 
5.6. Furnizorul se obliga sa respecte confidentialitatea datelor despre care a luat cunostinta prin mijlocirea prezentului contract. 
5.7. Furnizorul se obliga sa acorde pentru echipament o garantie de 1 (un) an. 
5.8. Furnizorul se obliga sa raspunda la orice reclamatie, procedura de solutionare a reclamatiilor se regaseste pe site-ul Flashnet la 
urmatorul link: https://www.flashnet.ro/docs/ro/Procedura-de-solutionare-a-reclamatiilor-Flashnet.pdf 
 
§6.Obligatiile beneficiarului: 
6.1. Beneficiarul se obliga sa utilizeze serviciul in asa fel incat, prin propria conduita, sa nu perturbe functionarea normala a acestuia. 
Se intelege ca aceasta obligatie a beneficiarului este una de rezultat. 
6.2. Beneficiarul se obliga sa achite pretul contractului in cuantumul, la termenele si in conditiile convenite in prezentul 
contract. 
6.3. Beneficiarul se obliga sa utilizeze serviciul numai in calitate de utilizator final. Se intelege ca beneficiarului ii este interzisa 
subinchirierea/cesionarea/ (re)vanzarea acestui serviciu si/ sau a drepturilor rezultate din prezentul contract unor terte persoane, fara 
acordul prealabil, dat in scris, de furnizor. 
6.4. Beneficiarul se obliga sa utilizeze echipamentul primit in custodie conform destinatiei convenite. 
6.5. Beneficiarului ii este interzisa denuntarea unilaterala a contractului inainte de incetarea acestuia [conform clauzelor prezentului 
contract]. 
6.6. Beneficiarul declara in mod expres ca este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal pentru realizarea obiectului 
prezentului contract. 
6.7. Beneficiarul se obliga sa nu modifice si sa nu intervina asupra echipamentului [sau asupra altor instalatii realizate de catre 
furnizor] pentru asigurarea sistemului. 
6.8. Beneficiarul se obliga sa nu comita nici o frauda. in acceptiunea partilor contractante, prin frauda se intelege orice comunicatie 
realizata prin utilizarea sistemului [si sau a echipamentului] in scopul obtinerii de avantaje materiale ilegale, in scopul direct sau 
indirect al provocarii de daune furnizorului sau unor terti sau in scopul generarii unor deranjamente in reteaua furnizorului sau a altor 
operatori. 
6.9. Beneficiarul se obliga sa nu exercite o folosire ilegala a sistemului. In acceptiunea partilor contractante, prin folosirea ilegala a 
sistemului se intelege: 
a) orice e-mail comercial ce este trimis catre o adresa ce nu a cerut si confirmat in mod expres dorinta de a primi astfel de mesaje; 
b) generarea unui trafic neobisnuit de mare cu scopul de a supraincarca conexiunea la server sau a unui utilizator internet pentru a 
epuiza resursele serverelor, blocand accesul utilizatorilor legitimi; 
c) orice activitate ce are ca scop accesul, obtinerea si/ sau modificarea de informatii/ resurse ce nu au caracter public; 
d) transmiterea, distribuirea si/ sau stocarea de virusi informatici, programe, fisiere sau materiale ce violeaza legile in vigoare sau 
sunt protejate prin copyright, marci de comert, de fabrica sau de servicii, sau orice alt drept de proprietate intelectuala fara 
autorizatiile necesare, fara a se limita doar la acestea; 
e) transmiterea, distribuirea si/ sau stocarea de materiale obscene, discriminatorii, rasiale, sau care violeaza legile de control al 
exportului in vigoare; 
f) setarea pe interfete direct conectate la reteaua furnizorului altor adrese IP decit cele alocate si comunicate de catre furnizor; 
g) activarea pe o interfata direct conectata la reteaua furnizorului a optiunii “proxy-arp". 
6.10. Nerespectarea obligatiilor asumate obliga beneficiarul sa raspunda pentru toate abuzurile directe si/sau indirecte, inclusiv pentru 
abuzurile clientilor sau partenerilor furnizorului realizate prin intermediul serviciilor puse la dispozitie de furnizor. 
 
§7. Durata contractului. Incetarea contractului: 
 
7.1. Prezentul contract se incheie pentru o perioada de 1(un) an de zile, incepind cu data de                      si pana la data de                                     
7.2. Se intelege ca in situatia in care data activarii serviciului nu coincide cu data semnarii contractului, termenul de 1 an incepe sa 
curga de la data activarii serviciului. 
7.3. Incetarea prezentului contract intervine in una din situatiile de mai jos: 
a) implinirea termenului pentru care a fost incheiat.  
Se intelege ca prezentul contract se prelungeste automat pentru perioade succesive de cate un an, in cazul in care nici una dintre parti 
nu solicita in scris incetarea lui cu cel putin 30 (treizeci) de zile inainte de expirarea termenului. In cazul in care beneficiarul solicita 
incetarea la termen a contractului, aceasta va opera la data de 01 a lunii urmatoare celei in care termenul pentru care a fost incheiat s-a 
implinit. 
b) in caz de reziliere a contractului.  
Se intelege ca in situatia in care intervine rezilierea contractului se aplica dispozitiile contractuale stabilite la raspunderea partilor. 
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c) in situatia in care furnizarea serviciului este imposibila datorita unor imprejurari independente de culpa furnizorului.  
Se intelege ca in situatia in care intervine acest caz de incetare al contractului, furnizorul nu este si nu poate fi tinut raspunzator pentru 
eventualele prejudicii cauzate beneficiarului. 
 
§8. Raspunderea contractuala: 
 
8.1. In cazul neindeplinirii ori indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor asumate, partile datoreaza despagubiri. Se intelege ca, 
raportat la prevederile prezentului contract, fiecare parte contractanta, este de drept pusa in intarziere. 
8.2. Neplata pretului contractului in cuantumul, la termenele si in conditiile prevazute prin clauzele contractuale, obliga beneficiarul 
la plata unei penalitati de 0,5% pentru fiecare zi de intirziere in decontare. Totalul penalitatilor pentru intirziere poate depasi 
cuantumul sumei asupra careia sunt calculate. 
8.3. Neplata pretului contractului in cuantumul, la termenele si in conditiile prevazute prin clauzele contractuale pe o perioada de 2 
(doua) luni autorizeaza furnizorul la suspendarea serviciului, fara preaviz sau alta formalitate. 
8.4. Neplata pretului contractului in cuantumul, la termenele si in conditiile prevazute prin clauzele contractuale pe o perioada de 4 
(patru) luni sau mai mare, autorizeaza furnizorul sa dispuna rezilierea prezentului contract fara punerea in intirziere a beneficiarului, 
fara preaviz sau intocmirea altor formalitati, si fara interventia instantei de judecata. 
8.5. In caz de reziliere a contractului, acesta inceteaza de drept de la notificarea beneficiarului. Notificarea trebuie facuta prin scrisoare 
recomandata sau cu confirmare de primire. ori prin executor judecatoresc. Ca urmare a notificarii rezilierii contractului, beneficiarul 
este obligat sa restituie echipamentul, mentinut cf. Art.2, pct.2.5, in termen de cel mult 3 (trei) zile lucratoare. In caz contrar, 
beneficiarul va plati (si) contravaloarea echipamentului in cuantumul stabilit la pct. 2.5. Plata se va face in termen de 5 (cinci) zile 
calendaristice de la data comunicarii valorii. 
 
§9. Forta majora 
 
9.1. Partile contractante nu raspund de neexecutarea la termen si/ sau executarea in mod necorespunzator [totala sau partiala] a 
oricarei obligatii ce ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective 
a fost cauzata de forta majora, asa cum este ea definita de lege. 
9.2. Partea care invoca o cauza de forta majora este obligata sa o aduca la cunostinta celeilalte parti, imediat si in mod complet, in 
termen de cel mult 3 (trei) zile de la producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui. 
9.3. Daca in termen de 30 (treizeci) de zile de la producere, evenimentul nu inceteaza, partile au dreptul sa-i notifice incetarea de plin 
drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde daune-interese. 
 
§10. Notificari: 
 
10.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi 
transmisa la sediul/ domiciliul prevazut in partea introductiva a prezentului contract. 
10.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire, si se 
considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare. 
10.3. Daca notificarca se trimite prin fax sau e-mail, aceasta se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost 
expediata. 
10.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre 
modalitatile prevazute la alineatele precedente. 
 
§11. Litigii: 
 
11.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori 
incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de parti. 
11.2. In cazul in care solutionarea pe cale amiabila a eventualelor neintelegeri nu este posibila, litigiile respective vor fi solutionate de 
catre instantele comerciale de la sediul social al furnizorului 
 
§12. Modificarea contractului: 
 
12.1. Exceptand situatiile in care se prevede altfel decat in prezentul contract, modificarea acestuia se poate face numai prin act 
aditional. 
12.2. In situatia in care beneficiarul doreste furnizarea unui nou serviciu, va notifica in acest sens furnizorul. In cazul in care acesta 
este de acord cu modificarea solicitata, partile vor semna un act aditional la contract [in acest sens]. 
12.3. Furnizorul isi rezerva dreptul de a modifica termenii si conditiile prezentului contract in cazul modificarii legislatiei nationale 
sau rezultate din acorduri international, in cazul aparitiei unor obligatii pentru furnizor rezultate din clauzele contractelor incheiate cu 
furnizorii proprii sau in cazul altor situatii asemanatoare, notificand in acest sens beneficiarul cu 30 (treizeci) de zile inainte de 
intrarea in vigoare a modificarilor. Se intelege ca - raportat la aceasta - in eventualitatea in care beneficiarul nu este de acord cu 
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modificarea comunicata, acesta are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract, in termen de cel mult 30 (treizeci) de zile de la 
data notificarii primite de la furnizor. 
 
§13. Limite de responsabilitate: 
 
13.1. Furnizorul nu este si nu poate fi tinut raspunzator in nici un fel pentru pierderile (directe si/sau indirecte), pierderea unor ocazii 
sau unor oportunitati de afaceri sau pentru beneficii nerealizate, de catre beneficiar sau de catre tertii cu care beneficiarul se afla in 
contract, ca urmare a nefunctionarii sau functionarii necorespunzatoare a serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. 
13.2. Se intelege, de asemenea, ca furnizorul nu va fi responsabil pentru nici o intrerupere rezultata din cauze ce exced controlului 
sau, si nici pentru pagubele pe care beneficiarul le-ar putea suferi din aceste cauze. 
13.3. Singurul remediu care poate fi solicitat de catre beneficiar este de a i se reduce in mod proportional abonamentul lunar conform 
perioadelor de nefunctionare. 
 
§14. Dispozitii finale: 

 
14.1. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale, care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura 
orice alta intelegere verbala dintre acestea. 
14.2. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care a suferit vreun prejudiciu a dreptului de a cere 
executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau. 
14.3. Prezentul inscris serveste interesul comun al partilor care declara pe proprie raspundere ca au luat la cunostinta si sunt de acord 
cu prezentele clauze, si se obliga sa le execute intocmai si intru totul cu buna credinta, sinceritate si seriozitate. 
14.4. Daca oricare din prevederile prezentului contract devin nule sau neexecutorii ca urmare a oricarui act normativ, decret, decizie 
judecatoreasca sau act administrativ, nulitatea sau caracterul neexecutoriu al oricarei prevederi din prezentul contract nu vor afecta 
valabilitatea si caracterul executoriu al celorlaltor prevederi din prezentul contract, care vor ramane valabile si in vigoare. Daca prin 
modificarea rezonabila a prevederilor nule sau neexecutorii aceste prevederi devin valabile sau executorii, partile vor depune toate 
eforturile pentru a face acele modificari care vor conduce la acelasi rezultat legal/economic care s-a avut in vedere la incheierea 
acestui contract. 
14.5. Partile desemneaza urmatoarele persoane de contact prin care se depun toate documentele care intervin pe parcursul derularii 
contractului: 

a) din partea furnizorului: 
 Mozes Lorand, cetatean roman, domiciliat in Brasov, Str. Sfintii Arhangheli, Nr. 12, judetul Brasov, identificat cu C.I., seria         

BV, nr. 482443, emisa de Politia Brasov la data de 06.11.2006, avand cod numeric personal nr. 1821026080161,  
telefon: 0268/333.766, fax: 0268/3334.331 

b) din partea beneficiarului 
                                                      , cetatean roman, domiciliat in                       , Str.                         , Nr.         , judetul                       

                       , identificat cu         , seria         , nr.                         , emis (a) de Politia                        la data de                        , 
avand cod numeric personal nr.                                                                                         , telefon                       , fax                                     

 
14.6. Prezentul contract a fost incheiat astazi, la                       intr-un numar de 2 (doua) exemplare, cate un exemplar pentru fiecare 
parte. 
14.7. Prezentul contract se poate rezilia de comun acord si fara penalizari. 
 
 
 
                             Furnizor                                                                                                                 Beneficiar 
 
                    SC FLASHNET SRL                                                                                   SC                                               SRL        
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Capital social: 10.000 RON       ING Sucursala Brasov 

SC FlashNET SRL 
500240 Brasov, Romania, 

 Str. Fundatura Harmanului nr. 4a, et 1 
tel: 0040 268 334 335  
fax: 0040 268 334 331 

E-mail: info@flashnet.ro  
Web: http://www.flashnet.ro 

 

 

 
ANEXA nr. l 

 
                       la Contractul de furnizare servicii internet nr.                                                       

 
 
Cod abonat:                                                 
 
§1. Prezenta Anexa face parte integranta cu dispozitiile Contractului de furnizare servicii internet incheiat la data de                                               
si stabileste optiunea beneficiarului relativ la serviciul furnizat. 
 
§2. Serviciul furnizat- tip abonarnent: backup FLN          Mbps 
 
 
Cost abonarnent:         EURO/ luna + TVA. 
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Proces Verbal de Custodie 

 
 
Incheiat intre: 
 
SC FLASHNET SRL cu sediul in Brasov, str. Fundatura Harmanului nr. 4A, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. 
J08/970/2007, CUI R018014742, IBAN RO49BRDE080SV40454740800, deschis la BRD Brasov, reprezentata prin Mozes Lorand,                     
C.I. seria BV, nr. 482443, eliberat de Pol. mun. Brasov, la data de 06.11.2006, avand CNP 1821026080161, tel.: 0268/333 766,                        
fax.: 0268/334 331, in calitate de Predator. 
si 
SC                                     SRL cu sediul in                                    , str.                                 nr.       , inregistrata la Registrul 
Comertului sub nr.                                                         , CUI                        , IBAN                                                      , reprezentata 
prin                         
                       , C.l./B.I. seria        ,  nr.                        , eliberat de Pol. mun.                             , la data de                         , 
CNP                                               ,tel.:                              , fax.:                                                  
 
Se procedeaza la predarea, respectiv primirea in custodie a urmatoarelor echipamente proprietatea SC FLASHNET SRL: 

 
Nr. crt Denumire echipament Seria MAC Stare tehnica

1  
2  
3  
4  
5  
6  

 
Echipamentele sunt montate la urmatoarea adresa:                                                                                                                                                                                
 
1. Impreuna cu echipamentele se predau urmatoarele documente/software 
                                                                                                                                                                                                                                         
 
2. Primitorul are urmatoarele obligatii : 
 
- sa asigure pastrarea si paza echipamentelor incredintate ca un bun proprietar; 
- sa suporte cheltuielile de folosinta; 
- sa se ingrijeasca de conservarea bunului ca un bun proprietar; 
- sa nu foloseasca bunurile in alte scopuri decat cele prevazute in contract; 
- sa nu instraineze echipamentele. 

 
3. Restituirea echipamentelor se va face la desfiintarea Serviciului pentru care a fost instalat echipamentul. 
 
·Incheiat astazi                               in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte. 
 
 
 
 
                           PREDATOR                                                                                                                     PRIMITOR 
 
                     SC FLASHNET SRL                                                                                                    SC                             SRL 
                     Nume                                                                                                                             Nume 
                     Semnatura                                                                                                                     Semnatura                


