Condiții Specifice - partea I
Contract seria: ___________ nr: _______________ data: _______________
Condițiile Specifice conţin prevederi care reglementează relaţia dintre Idilis şi fiecare client în
parte. Ele conţin informaţii precum datele de identificare ale celor două părţi sau descrierea
detaliată a serviciilor şi echipamentelor ce fac obiectul contractului. Condițiile Specifice (CS)
definesc - împreună cu Termenii și Condițiile Generale (TCG) - baza relației contractuale
dintre Idilis si clienții săi. Idilis recomandă viitorilor săi clienţi să citească şi să verifice cu
atenţie informaţiile înscrise în prezentele Condiţii Specifice precum și prevederile din
Termenii și Condițiile Generale (TCG), publicate pe www.idilis.ro și disponibile sub formă
tipărită în punctele de vânzare. Condițiile Specifice sunt structurate in doua parti: partea I
(prezenta) conţine informaţii despre părțile contractante si selectia serviciilor şi
echipamentelor si partea a II-a care contine informatii despre tarife si descrierea serviciilor şi
echipamentelor.
1. Părțile contractante
Furnizor: IDILIS SRL persoană juridică funcționând în conformitate cu legislația din România
având sediul social în Strada Moliere, nr 17-19, et.1, ap. A3, camera 1, Sector 1, București,
înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J40/2631/2001 și având CUI 13763446
Atribut: R, cont deschis la Banca Alpha Bank România, sucursala Dorobanți, Cont
RO 71 BUCU 1111 212 71 80 89 RON, prin
Reprezentant vanzari (agent / partener revanzator)
Nume agent/partener: _________________________ , Cod agent/partener: ___________
Telefon agent/partener: ______________, Email agent/partener: ____________________
CUI partener: ____________________ , Nr. Reg. Com. partener: ____________________
si Utilizator

Tip utilizator

☐ Persoana fizica

☐ Persoana juridica

Persoană fizică sau reprezentant persoana juridică
Dl./Dna. __________________________________ , identificat(ă) cu: ☐ CI, ☐ pașaport
avand Seria: ______ , Nr. _______________ , CNP: _____________________________
nascut(ă) la data de: _____________ , nascut(ă) in localitatea: _____________________
omiciliat(ă) în Str. ____________________________________________ , Nr. _______
Bl. _____ , Sc. _____ , Et. _____, Ap. _____, Localitate: __________________________
Judet / Sector: _______________________ , Cod postal: ________________________
Tel. fix: ______________ , Tel. mobil: ______________ , Email: __________________
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Persoana juridică
Denumire: _____________________________________ , CUI: ____________________
Nr. Reg. Com. _________________________ , Loc. inregistrare: ___________________
cu sediul in Str. ____________________________________________ , Nr. ___________
Bl. _____ , Sc. _____ , Et. _____, Ap. _____, Localitate __________________________
Judet / Sector: _______________________ , Cod postal: _________________________
Preferinte facturare
Facturile sunt trimise implicit prin e-mail. Doresc să primesc factura și fizic (prin poştă): ☐
Email trimitere facturi electronice: _____________________________________________
Adresa facturare ___________________________________________________________
(se completeza doar daca difera de adresa de domiciliu / sediu social)
2. Selecţie servicii şi echipamente de acces
Prezentul contract intre Furnizor si Utilizator face referire la urmatoarele servicii si
echipamente de acces, asa cum sunt ele definite in paragrafele urmatoare:
Nr.
Crt.

Nume Serviciu
(+extraoptiuni)

Perioadă
minimă
contractuală

Model EA

Adresa
MAC EA

Observatii
(nr. telefon, IP, etc)

1
2
3
4
5
Cost portare:

☐ 7,8 EUR/nr.

☐ gratuit
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3. Proces verbal de predare-primire echipamente
Echipamente predate Utilizatorului si/sau preluate de la acesta la semnarea prezentului
contract
Nr.

Model

Adresă MAC /

Crt.

Serie (SN)

IMEI

Parola admin.

Tip tranzactie

(cheie WEP)

(predat / preluat)

1
2
3
4. Date personale
3.1. Prelucrare
☐ Sunt de acord
☐ Nu sunt de acord
ca S.C. Idilis S.R.L. să procedeze la colectarea și prelucrarea datelor mele personale
precizate mai sus, precum: numele, prenumele, adresa de e-mail, codul numeric personal
direct și/sau prin împuterniciții și/sau partenerii contractuali ai acesteia în scopul de a
participa la campaniile promoționale derulate de către Furnizor, în calitate de organizator, pe
durata campaniilor promoționale ce vor fi organizate.
3.2. Inscriere in baze de date în vederea furnizării de servicii de informații privind
abonații
☐ Sunt de acord
☐ Nu sunt de acord
ca S.C. Idilis S.R.L. să procedeze la includerea datelor mele personale, precum: număr de
telefon/fax, nume, prenume (denumire – în cazul persoanelor juridice), adresa (strada, număr
poștal, localitate, județ/sector) în baze de date în vederea furnizării de servicii de informații
privind abonații sau de registre ale abonaților.

Incheiat in 2 exemplare la data ______________ între:
Furnizor reprezentat prin

Utilizator reprezentat prin

Nume in clar: _____________________
Semnatura:
Stampila:

Nume in clar: ________________________
Semnatura:
Stampila:

3
CS1_rev_20130913

