
CONTRACT DE PRESTARI SERVICII 
 

   Incheiat intre: 

   D-nul/d-na ................................., cu domiciliul in.................................., 

str.............................................nr......, bl........., sc........, ap.........., judetul....................................., 

posesor al/a CI/BI seria...... nr................, CNP.........................................in calitate de PRESTATOR, 

   si 

   S.C. Sunquest S.R.L. cu sediul in Venus - Hotel Sunquest, judetul Constanta, tel.: 0241-543.920; 

0241-543.930, RDS 0341-432.723, fax: 0341-432.724, inmatriculata la Registrul Comertului 

Constanta sub nr. J13/1882/1992, C.U.I. RO 2423554, cont: RO53 RZBR 0000 0600 0816 7324, 

deschis la Raiffeisen Bank - Constanta, reprezentata prin dl. Puchianu Alexandru – Administrator, in 

calitate de BENEFICIAR  

   a intervenit prezentul contract de prestari servicii in urmatoarele conditii. 

 

Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI 
   Obiectul prezentului contract consta in preluarea de catre prestator a unuia sau mai multor 

instrumente de promovare (banner, link, widget, etc.) de la beneficiar si inserarea acestora pe unul sau 

mai multe site-uri ce apartin prestatorului. 

 

Art. 2. TERMENUL CONTRACTULUI 

   Contractul se incheie pentru o perioada nedeterminata. 

 

Art. 3. VALOAREA CONTRACTULUI 
   Valoarea contractului este data de insumarea comisioanelor pe care prestatorul are dreptul sa le 

incaseze ca urmare a postarii intrumentelor de promovare mentionate la art. 1 din prezentul contract. 

   Comisioanele datorate de catre beneficiar prestatorului rezulta ca si procent aplicat la valoarea cazarii 

din rezervarile validate efectuate de catre un utilizator final apartinand prestatotului .Un utilizator final 

este considerat ca apartinand prestatorului daca redirectionat fiind de pe site-ul prestatorului pe site-ul 

beneficiarului face o rezervare care este confirmata de catre beneficiar si in final se transforma in 

rezervare validata . 

   Cuantumul comisionului este variabil si este prezentat in tabelul de comisioane din sectiunea 

Parteneriat pentru castig de pe site-ul beneficiarului. Acest cuantum poate fi modificat de catre 

beneficiar in orice moment, fara a fi obligat sa ofere nicio explicatie. Noul comision este valabil numai 

dupa ce a fost postat pe site-ul sau. In prealabil modificarea de comision va fi transmisa prin e-mail 

prestatorului.Comisioanele vor fi calculate si inregistrate in contul prestatorului  de catre beneficiar . 

   Plata comisioanelor va fi efectuata o data pe luna in data de 25 ale lunii pentru luna precedenta sub 

conditia existentei unei solicitari din partea prestatorului pana in data de 15 ale lunii pentru luna 

precedenta.Pentru a putea solicita o plata  soldul minim  al contului prestatorului trebuie sa fie de 150 

ron.  

 

Art. 4. OBLIGATIILE PRESTATORULUI 
   Prestatorul se obliga: 

a) Sa posteze pe site-ul sau la loc vizibil instrumentele de promovare ale  beneficiarului; 

b) Sa nu modifice in nici un fel instrumentele  de promovare puse la dispozitie; 

c) Sa nu insereze alaturat materialele publicitare referitoare la firme sau produse aflate in concurenta 

directa; 

          



d) Sa nu lezeze in niciun fel si sub nicio forma interesele si imaginea beneficiarului; 

e) Sa nu foloseasca pentru promovarea produselor beneficiarului decat materiale puse la dispozitie de 

catre acesta; 

f) Sa nu transmita niciunei persoane fizice sau juridice beneficii pentru rezervarile facute prin 

intermediul sau. (discount-uri, premii, bonusuri, gratuitati, etc.); 

g) Sa intercepteze, sa inregistreze sau sa citeasca orice material adresat beneficiarului; 

h) Sa nu modifice in nici un fel nici o parte componenta a site-ului. 

 

Art. 5. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI 
   a) sa puna la dispozitia prestatorului instrumentele de promovare ce urmeaza a fi postat pe site-ul 

acestuia; 

   b) sa plateasca pentru serviciile prestate, la termenele fixate prin contract. 

 

Art. 6. RASPUNDEREA CONTRACTUALA 

   Pentru neexecutarea in parte, ori pentru executarea in mod necorespunzator a obligatiilor, partea 

indreptatita poate cere despagubiri. 

 

Art. 7. FORTA MAJORA 

   Forta majora si cazul fortuit apara de raspundere partea care o invoca, in conditiile legii. In cazul 

intreruperii difuzarii reclamei, partile vor stabili de comun acord data redifuzarii. 

 

Art. 8. REZILIEREA 

   Rezilierea prezentului contract  poate fi facuta de catre oricare dintre parti in mod unilateral cu o 

notificare prealabila de 30 de zile. 

 

Art. 9. DISPOZITII FINALE 

   Modificarea prezentului contract poate fi facuta numai in scris, prin acordul ambelor parti. Prezentul 

contract impreuna cu modificarile si anexele sale, reprezinta vointa partilor si inlatura orice intelegerea 

orala dintre acestea, anterioara sau ulterioara lui. 

Prezentul contract se completeaza cu sectiunea „termeni si conditii” ce constituie anexa si parte 

integrala a prezentului contract. 

   Prezentul contract a fost incheiat astazi ..................................., in doua exemplare, cate unul pentru 

fiecare parte. 

 

 

 

 

 

 

 

PRESTATOR                                                                        BENEFICIAR 

 

                      


