Сopia contractului în limba română

Contract de parteneriat Nr.
Or. Kiev

«

»

a. 201

„Producătorul”:
NPP

data nașterii

.19

, pașaport seria

nr.

,

Adresa de domiciliu

,

Telefoane de contact

,

pe de o parte, și
„Distribuitorul”: Compania „MADEheart Trading Limited”, reprezentată de directorul Tkaciov Artiom Anatolievici, pașaport seriaTT nr. 158797,
domiciliat pe adresa: or. Kiev,str. Șciusev nr. 12, tel.+380 67 239 57 24, pe de altă parte, au încheiat prezentul Contract, după cum urmează:
1.

Obiectul Contractului

1.1. În modul și în condițiile, stabilite de prezentul Contract, Producătorul se obligă să producă și să livreze articole (în continuare – „Produs”)
către Distribuitor, iar Distribuitorul se obligă să recepționeze și să comercializeze acestProdus unor terțe persoane (în continuare
–„Cumpărători”).
1.2. Producătorul livrează Produsul Distribuitorului pe bază de pre-comandă, care este transmisă Producătorului de către reprezentantul
Distribuitorului prin e-mail și/sau prin telefon.
1.3. Prețul Produsului, perioada de producție, termenele de livrare sunt coordonate de către Producător la momentul perfectării pre-comenziiîn
baza informațiilor specificate în pașaportul (ancheta) Produsului în cauză.
2.

Drepturile, obligațiile și garanțiile Părților

2.1. Producătorul confirmă că Produsul îi aparține cu drept de proprietate, nu se află sub interdicție de înstrăinare, sub arest, nu aparține cu
drept de proprietate unor terțe persoane.
2.2. Producătorul confirmă că Produsul corespunde criteriilor generale de calitate pentru acest tip de Produse, și anume, Produsul este nou,
este fabricat fără utilizarea de substanțe toxice și radioactive, caracteristicile de consum și prezentarea comercială sunt păstrate.
2.3. Producătorul garantează că Produsul va fi ambalat și etichetat în așa mod încât să poată preveni deteriorarea sau distrugerea acestuia în
timpul livrării către Distribuitor.
2.4. Producătorse obligă să producă și să livreze Distribuitorului Produsul în termenele stabilite la momentul perfectării pre-comenzii.
2.5. Producătorul, în ziua expedierii Produsului, îi comunică Distribuitorului prin telefon, e-mail numărul coletului, denumirea serviciului poștal,
adresa destinatarului, data primirii Produsului.
2.6. Plata pentru furnizarea Produsului de la Producător la Distribuitor este efectuată de către Distribuitor.
2.7. Producătorul se obligă să acorde Distribuitorului asistență consultativăcu referire lacomercializarea Produsului– să-i prezinte descrierea
detaliată și specificațiile tehnice ale Produsului.
2.8. Producătorul confirmă că comercializarea Produsului său nu se efectuează pe vreo oarecare platformă de e-comerț străină și se obligă să
notifice Distribuitorul despre începutul comercializării Produsului său pe vreo platformă de e-comerț străinăcu 20 de zile lucrătoare înainte.
2.9. Distribuitorulse obligă:
• să recepționeze Produsul de la Producător;
• să comercializeze Produsul în conformitate cu normele în vigoare în comerțul din cadrul unor diverse țări;
• să efectueze în proporție de 100% plata pentru Produsul comandat în termen de 3 zile lucrătoare din momentul confirmării de către
Producător a disponibilității Produsului comandat pentru a fi livrat către Distribuitor;
• să stopeze comercializarea Produsului imediat după primirea de la Producător a primei solicitări în scris despre aceasta, expediată la
adresa electronică info@madeheart.org în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări de la Producător.
2.10.

Producătorul are dreptul:

• să rezilieze prezentul Contract prin notificarea prealabilă a Distribuitorului cu aproximativ 15 zile lucrătoare înainte de data rezilierii;
• să modifice descrierea, sortimentul și specificațiile tehnice ale Produsului, pe care îl livrează Distribuitorului, în prealabil aducând
aceasta la cunoștința reprezentantului Distribuitorului la numărul de telefon +38 095 222 2959 și/sau prin e-mail info@madeheart.org;
• să propună Distribuitorului pentru comercializare un nou sortiment de Produs.
2.11. Distribuitorul are dreptul:
• să rezilieze prezentul Contract prin notificarea prealabilă a Producătorului cu 15 zile lucrătoare înainte de data rezilierii;
• să returneze Producătorului Produsul, în cazul depistării unor neconformități semnificative ale Produsului primit cu caracteristicile,
stabilite la momentul perfectării pre-comenzii (integritatea articolelor, prezentarea, culoarea, dimensiunea, volumul și materialele
folosite);

+373 61024465

• să recomande Producătorului introducerea unor modificări în caracteristicile tehnice ale Produsului, să schimbe sortimentulProdusului,
să-i recomande producerea unuiprodus nou;
• să stabilească propriile prețuri pentru Produsul oferit de Producător pentru consumatorul final, pe baza competitivității acestuiaîn alte
țări ale lumii.
3.

Dreptul de proprietate asupra Produsului

3.1. Dreptul de proprietate asupra Produsului trece la Distribuitor după ce a fost efectuată plata acestui produs de către Distribuitor.
3.2. Drepturile de autor și drepturile conexe asupra Produsului rămân în proprietatea Producătorului.
3.3. Producătorul oferă Distribuitorului dreptul de a utiliza denumirea produsului și numeleProducătorului pentru publicitatea și promovarea
Produsului său pe piață.
4.

Modul de plată

4.1. Producătorii primește plata pentru Produs în moneda națională a Moldovei prin transferul sumelor corespunzătoare care i se cuvin în cont
bancar sau de card, așa cum s-a convenit la momentul perfectării pre-comenzii.
5.

Condițiile și modul de livrare a Produsului

5.1. Livrarea Produsului este efectuată de către Producător pe bază de pre-comandă, care este transmisă Producatorului de către Distribuitor
prin e-mail și/sau prin telefon.
5.2. Producătorul livrează Distribuitorului Produsul în termenele stabilite de Producător la momentul perfectării pre-comenzii.
6.

Responsabilitatea Părților

6.1. În caz de încălcare a obligațiilor lor în temeiul prezentului Contract, Părțile poartă răspundere stabilită conform prezentului Contract și/ sau
conform legislației în vigoare a Republicei Moldova.
6.2. Nici una dintre Părți nu poartă răspundere pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor sale în baza prezentului
Contract dacă o astfel de neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare sunt condiționate de intervenirea unor circumstanțe de forță
majoră (circumstanțe de forță majoră: fenomene naturale stihinice, acțiuni de război, modificări în legislație, acțiuni guvernamentale).
Partea, în raport cu care au intervenit circumstanțe de forță majoră, este obligată ca nu mai târziu de 5 zile calendaristice de la data
apariției unor astfel de circumstanțe să notifice în scris cealaltă Parte. Dacă aceste circumstanțe durează în continuare mai mult de 3 luni,
fiecare Parte are dreptul să anuleze prezentul Contract, fără dreptul de a cere despăgubiri pentru eventualele daune suferite de cealaltă
Parte.
7.

Acțiunea Contractului

7.1. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui și este valabil până la rezilierea Contractului de către una
din Părți.
7.2. Expirarea acțiunii prezentului Contract nu eliberează Părțile de răspundere pentru încălcarea lui, care a avut loc pe durata acțiunii prezentului Contract.
8.

Dispoziții finale

8.1. Toate litigiile, care decurg din prezentul Contract sau sunt legate de acesta, vor fi soluționate prin negocieri între Părți.
8.2. Dacă litigiul în cauză nu poate fi soluționat prin negocieri, el se soluționează în instanțele de judecată corespunzătoare acestui litigiu în
conformitate cu legislația în vigoare a Republicei Moldova.
8.3. Partea poartă responsabilitate deplină pentru corectitudinea informațiilor specificate în prezentul Contract și se obligă să informeze în timp
rezonabil în scris cealaltă Parte despre modificarea informației, indicate în prezentul Contract.
8.4. Prezentul Contract se perfectează cu înțelegerea deplină a Părților privind condițiile și terminologia sa în limba română, în două exemplare
autentice, care au forță juridică egală - câte unul pentru fiecare dintre Părți.

Semnăturile Părților:
Producătorul

Distribuitorul

+373 61024465

