CONVENŢIE
Încheiată astăzi………………………. între :

S.C. POIANA MARULUI RANCH S.R.L, cu sediul în Comuna Poiana
Marului, strada Vanatorilor, nr. 108, Punct de lucru Pensiunea Poiana
Marului din strada Dosul Cerbului 453C, judeţul Braşov, înregistrată la
Registrul Comerţului sub nr. J/08/634/2006, cod unic de înregistrare
R 18484701; IBAN RO51RNCB0061035594420001, deschis la B.C.R.
Agenţia Zarnesti si RO51CECBV0101RON0664049, deschis la CEC Bank
Brasov, Cod Postal 507160, telefon mobil : 0722 657 722 ; 0723 961 812;
fax: 0268 228 168; e-mail: ranchpoianamarului@yahoo.com; reprezentată
prin dl. ANTONARU RAZVAN, în calitate de director executiv,
ŞI

…………………………………………………., numită în continuare
BENEFICIAR, cu sediul
în……………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………...... ....
judeţ / sector………………., înregistrată la Registrul Comerţului sub
nr………………….., cod fiscal……………………..................................,
Iban……….……….……………………………………….., deschis la
banca…………………….………………………………………........................,
telefon:..……………………………….., fax:..…………………………………

mobil………………………, email….……………………………………….,
reprezentată prin………………….…………………………, în calitate
de………………………………
OBIECTUL CONVENŢIEI
Obiectul convenţiei priveşte asigurarea de către PRESTATOR şi utilizarea de către
BENEFICIAR a serviciilor şi facilităţilor oferite de S.C. Poiana Marului Ranch S.R.L. ( cazare,
masă, alte servicii ), începînd cu data semnării convenţiei doi ani de zile.
PREŢURI ŞI TARIFE
Tarifele sunt conform ofertei generale si a ofertelor pentru sejururi, includ T.V.A si taxa de
statiune.
OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
PRESTATORUL se obligă să asigure serviciile comandate de beneficiar, în funcţie de
disponibilităţile prestatorului, conform comenzilor ferme primite si confirmate ferm de catre
prestator in scris; de asemenea, prestatorul se obligă să transmită factura în vederea achitării
avansului stipulat între părţi şi să factureze serviciile prestate către beneficiar conform
comenzilor scrise .
BENEFICIARUL se obligă să transmită prestatorului rezervarea în scris cu cel puţin
2 ( două ) zile înainte de începerea sejurului şi să respecte structura serviciilor solicitate;
nedecomandarea în termen de 1 ( una ) zi a serviciilor rezervate obligă beneficiarul la plata
primei nopţi de cazare, după care, comanda se anulează .
PLATA SERVICIILOR
Pentru serviciile prestate turiştilor individuali ( români sau străini ), beneficiarul se
obligă să facă plata în termen de 5 ( cinci ) zile calendaristice de la primirea facturii fiscale, prin
ordin de plată sau numerar, prin chitanţă.
În cazul grupurilor, beneficiarul se obligă să achite prin ordin de plată un avans de
minimum 40% din contravaloarea serviciilor ce urmează a fi prestate conform facturii emisă
de prestator şi să achite diferenţa în maximum 5 ( cinci ) zile calendaristice de la primirea
facturii finale . In cazul platii avansului si anularii sau contramandarii actiunii de catre
beneficiar, avansul se pierde integral. ( cu titlu daune interese ).
După împlinirea termenului de plată, beneficiarul este considerat pus de drept în întîrziere
pentru neplata la termen, beneficiarul va plăti, în afara sumelor datorate, o penalitate de 0,5%
pentru fiecare zi calendaristica de întîrziere, calculată la valoarea debitului neonorat.

Neplata serviciilor în termenele stabilite conduce la rezilierea unilaterală a prezentei
convenţii, fără notificare prealabilă .
MODIFICAREA ŞI REZILIEREA
Prezenta convenţie poate fi modificată şi/sau completată doar cu consimţămîntul scris al
părţilor .
LITIGII
Orice litigiu apărut în executarea sau interpretarea prezentei convenţii va fi rezolvat pe
cale amiabilă între cele două părţi; în cazul nesoluţionării litigiilor pe cale amiabilă, acestea vor
fi supuse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente de pe raza judetului Brasov.
FORŢA MAJORĂ
Forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă în condiţiile legii .
Cazurile de forţă majoră vor fi aduse la cunoştinţa celeilalte părţi în termen de 3 (trei)
zile de la data producerii lor, trimiţându-se acte doveditoare în termen de 15 zile calendaristice;
pentru perioada de existenţă a forţei majore, părţile nu sunt obligate la penalităţi şi
despăgubiri.
Dacă forţa majoră se prelungeşte peste 30 zile, părţile pot conveni asupra continuării ori
încetării prezentei convenţii .
ALTE PREVEDERI

DISPOZIŢII FINALE
Prezenta convenţie intră în vigoare de la data semnării de către cele două părţi şi a fost
încheiată în 2 ( două ) exemplare cu cate 3 (trei) pagini fiecare cu valoare de original, cate unul
pentru fiecare dintre părţi .
PRESTATOR ,

S.C. POIANA MARULUI RANCH S.R.L.
DIRECTOR EXECUTIV
ANTONARU RAZVAN

BENEFICIAR ,

