CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII
SERIE OPU - NR. 00000000 / 00.00.0000
PĂRŢILE CONTRACTANTE:
OPTIMUTIL TRAINING CENTER S.R.L., societate română cu răspundere limitată, cu sediul social în Str. General Vasile Milea, Nr. 546, Sat Lerești, Comuna Lerești, Jud. Argeș,
înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr. J3/1638/2021, având Cod de Înregistrare Fiscală 44555445, legal reprezentată de către dl. Radu Ungureanu, identificat cu
CI, serie AZ, nr. 315257, cu funcția de Administrator, în calitate de Prestator, pe de o parte, și
...

în calitate de Cursant, pe de altă parte,

cu respectarea legislației în vigoare, au convenit să încheie prezentul contract de prestări servicii ("Contractul"), în următoarele condiții:

ARTICOLUL 1
OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. În temeiul prezentului contract, Cursantul va putea participa la cursul/cursurile organizat/e de Prestator în schimbul prețului achitat conform facturii atașate prezentului
contract.
Detalierea activității prestate:
Denumire curs:
Locație:
Desfășurare:
Interval orar:
Preț curs/cursuri (RON):
Preț contract (RON):
1.2. Prețul va fi achitat prin ordin de plata sau transfer bancar, direct în contul Prestatorului: RO37 RZBR 0000 0600 2280 3457, deschis la Raiffeisen Bank.
1.3. Prețul poate fi achitat in una sau mai multe transe, cu achitarea integrala a prețului contractului cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data cursului.
1.4. Pentru validarea locului la curs, Cursantul trebuie sa achite cel puțin 30% din valoarea totala a prezentului contract in cel mult 3 zile lucrătoare de la data întocmirii
acestuia si sa trimită dovada de plata pe adresa de e-mail a prestatorului: contact@optimutil.ro.
1.5. Prestatorul își rezerva dreptul de anula sau reprograma un curs, daca cu 10 zile lucrătoare înainte de data evenimentului, nu se însumează un număr minim de 5
participanți. In aceasta situație se vor aplica condițiile stipulate in prezentul contract la art.: 4.2.b si 4.2.c.
ARTICOLUL 2
– DURATA CONTRACTULUI
2.1. Prezentul contract se încheie pentru o durata de 12 luni începând de la data acceptării lui de către ambele părți.
ARTICOLUL 3
– PROPRIETATE ȘI EXCLUSIVITATE
3.1. Cursantul se obliga sa respecte drepturile de proprietate intelectuala ale Prestatorului asupra materialelor furnizate sau prelucrate in interesul si cu acordul acestuia și
se obligă să nu utilizeze materialele furnizate de către Prestator in alte scopuri, diferite fata de cele agreate cu acesta.
ARTICOLUL 4
– OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE
4.1.
Cursantul se obligă să:
a.
achite prețul cursului astfel cum a fost stabilit;
b.
anunțe Prestatorul cu minim 10 zile lucrătoare înainte de începerea cursului în situația în care nu va mai putea participa la curs, caz în care:
i.
va avea posibilitatea înscrierii la un alt curs, beneficiind integral de contravaloarea sumelor achitate;
ii.
va alege sa solicite substituirea sa cu o altă persoană, respectându-se criteriile de plata stabilite de către Prestator;
iii.
va comunica Prestatorului, in scris (la adresa de e-mail contact@optimutil.ro), decizia sa de a nu mai participa la curs, caz în care Prestatorul îi
va restitui integral contravaloarea plaților efectuate, in termen de maxim 10 zile lucrătoare, de la primirea înștiințării;
c.
accepte faptul ca în cazul în care nu va anunța Prestatorul conform mențiunilor anterioare, va pierde dreptul la returnarea prețului plătit, precum si
dreptul la orice alte forme de compensare sau despăgubire pentru sumele achitate.
4.2.
Prestatorul se obligă să:
a.
organizeze cursul;
b.
anunțe Cursantul, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data cursului, în cazul în care cursul va fi reprogramat oferindu-i acestuia posibilitatea:
i.
de a participa la același curs, oricând in următoarele 12 luni, fără nici un fel costuri suplimentare;
ii.
de a participa, la alte cursuri cu valori financiare diferite care se vor compensa din suma plătita inițial si eventuale diferențe de plata;
iii.
de a solicita in scris restituirea integrala a sumelor achitate pentru cursul ales, daca din decizia Prestatorului, cursul solicitat nu se va mai
organiza in aceleași condiții in următoarele 12 luni; în acest caz Prestatorul va restitui integral sumele achitate in termen de 10 zile lucrătoare.
c.
sa compenseze pana la 100% din cheltuielile de transport si cazare ale Cursantului, generate de decizia Prestatorului de anulare sau modificare a datei
unui curs. Plata se va efectua in baza documentelor justificatoare primite de la Cursant, in termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data la care
Prestatorul a intrat in posesia acestora.
4.3
In cazurile excepționale, de forță majora, generate de decizii guvernamentale aprobate in perioadele in care a fost decretata starea de urgenta sau starea de
alerta, daca prin hotărârile de guvern se interzice din punct de vedere legal susținerea de evenimente de tip workshop/curs, Prestatorul își rezerva dreptul de a
reprograma evenimentul/evenimentele pentru o data ulterioara, după expirarea perioadei care restricționează susținerea acestuia.
In situația menționata mai sus Cursantul:
i.
păstrează dreptul de a participa la oricare dintre cursurile organizate de prestator in următoarele 12 luni, sumele achitate urmând a fi
compensate cu preturile cursului/cursurilor alese sau de a participa, la alte cursuri cu valori financiare diferite care se vor compensa din suma
plătita inițial si eventuale diferențe de plata;
ii.
are dreptul de a reenunța la participarea la evenimentele organizate de către Prestator si:
1.
poate desemna o terța persoana ca si locțiitor, care va beneficia integral de sumele achitate de către Cursant
2.
accepta situația de forță majora renunțând integral la dreptul de despăgubire pentru sumele achitate, înțelegând ca nerambursarea
cheltuielilor este justificat de către Prestator ca si servicii conexe plătite in avans, precum închirierea locației, cheltuieli de
marketing si alte costuri generate de organizarea cursului, care la rândul lor nu pot fi recuperate de către Prestator.
ARTICOLUL 5
– LITIGII
5.1. Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desființarea lui, dacă nu se poate rezolva pe cale amiabilă
de către reprezentanţii părţilor, se va soluţiona de către instanța competentă material de la sediul Prestatorului.
ARTICOLUL 6
– LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL ŞI LEGEA APLICABILĂ
6.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
ARTICOLUL 7
– CLAUZE FINALE
7.1. Nicio parte nu poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea poate interveni numai prin acordul de voință scris și prealabil al ambelor parți și va fi consemnat
într-un act adițional semnat de către pârți, care va deveni parte integrantă din prezentul contract;
7.2. Prezentul contract reprezintă instrumentul oficial și legal dintre pârți, exprimând voința lor liberă, drept care înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea,
anterioară sau ulterioară încheierii lui;
Părțile au agreat încheierea prezentului Contract, astăzi, 00.00.0000, în două (2) exemplare în limba româna, câte un (1) exemplar pentru fiecare Parte.
Fiecare Parte garantează și declară că persoanele semnatare sunt pe deplin autorizate pentru semnarea și agrearea prezentului Contract.
Prezentul Contract a fost transmis prin e-mail de către Prestator către Cursant, achitarea prețului contractului reprezentând acceptarea sa de către ambele părți semnatare.
Prestator :
OPTIMUTIL TRAINING CENTER S.R.L.

Cursant :

