
























“OL LUX” SRL, acţionează în temeiul Statutului, numit în continuare "Prestator", pe de o
parte, si pe alta consumatorul/solicitantul/utilizatorul/client este numit in contnuare
"Beneficiar".
Beneficiarul se obligă să achite retribuţia convenită de părţi
Servicii/Lucrari/Vinzari vor fi prestate de prestator, în baza unui deviz de
cheltuieli/proces verbal/factura/contract, aprobat de ambele parti.
Plata se efectuează prin transfer bancar în lei moldoveneşti sau în numerar si
terminale.
Clauzele prezentului Regulament au aceiaşi valoare pentru ambele părţi şi pot fi
modificate, completate sau concretizate în temeiul voinţei comune a acestora, si
ambele avînd aceiaşi valoare juridică.
In calitate de părţi sunt Pretestatorul si clientul unde client poate fi orice
Per.Fizica/Per.Juridica.
Totalitatea actiunilor pot fi atât materiale cit si nemateriale.
Ambele părţi trebuie sa dispună de capacitatea necesara pentru a încheia contracte de
intermediere in domeniile date. Forma este scrisa cu indicarea exigentelor ale
drepturilor si obligaţiilor părţilor contractante si termenul contractului este stabilit de
către părţi, este legat de acţiunile Prestatorului si daca analizam prevederile
art.1190CCRM este determinabil.
Preţul se stabileşte de către părţi si poate fi la înţelegere (negociabile) individuale, sau
reiese din normele generale cu privire la contract. Drepturile si obligaţiile părţilor au
la baza reglementările generale cu privire la intermediere cu excepţiile intermedierii
comerciale (art. 1191-1198CCRM). In cadrul contractului de intermediere comerciala,
intermediarul se obliga ca un profesionist in domeniu.
Cumpărătorul se obligă să recepţioneze şi să achite costul produs/serviciu/lucrare, iar
vînzătorul se obligă să transmită produs/serviciu/lucrare în conformitate cu Devizul
de cheltuieli/ Procesul verbal/ Contul de plata/ Factura F./Proces de executie/
Contract.
Preţul, cantitatea şi suma totală a fiecărui lot de produs/serviciu/lucrare vor fi
indicate în Devizul de cheltuieli/ Procesul verbal/ Contul de plata/ Factura F./ Proces
de executie, care este parte integrantă a prezentului Contract.
Vânzătorul/Prestator poate oferi Cumpărătorului/ Client/ Beneficiar o reducere la
prețul final, ținând cont de relația de parteneriat dintre părți.
Beneficiarul este obligat să efectueze controlul mărfii/ produsului/ serviciu/ lucrare la
primire, să primească marfa/ produsul/ serviciu /lucararea în conformitate de
procesul verbal/ procesul de executie/ contract/ factura/ deviz/ cec, şi să semneze
documentele însoţitoare.
Beneficiarul se obliga Să achite costul produs/serviciu/lucrare în termenul stabilit de
prezentul Contract cu avans de 50% la solicitare si dupa semnarea contractului de
parti, si restul 50% la finisarea lucrarii/serviciului sau receptionarea produsului.
Cumpărătorul nu va putea să impună Vînzătorului riscuri de afaceri sau pierderi de
profit.
Riscul pierderii sau deteriorării accidentale a produs/serviciu/lucrare trece de la
Vânzător la Cumpărător din momentul predării către Cumpărător sau persoanei
autorizate. Dreptul de proprietatea supra bunurilor revine Cumpărătorului din
momentul efectuării plății.
Acceptarea și primirea Bunurilor/serviciilor/lucrarii în funcție de caz, sortiment și
calitate se efectuează la momentul predării Bunurilor/serviciilor/lucrarii de la
Vânzător către Cumpărător.
Perioada de garanție a Bunurilor se stabilește înconformitate cu legislația învigoare a
Republicii Moldova sau a contratului semnat de parti.
Pentru neachitarea in termen pentru Bunurilor/serviciilor/lucrarii livrate,
cumparatorul achita penalitate in marima de 0,5% din valoarea
Bunurilor/serviciilor/lucrarii neachitate pentru fiecare zi de interzire.



Nici o parte nu poartă răspundere faţă de cealaltă pentru neexecutarea obligaţiilor
contractuale, cauzate de circumstanţe ce au apărut nu din voinţa părţilor, şi care nu
puteau fi prevăzute sau evitate, aici fiind incluse starea de război declarată sau
existentă, tulburări sociale, epidemii, blocade, embargo, seisme, incendii şi alte
calamităţi naturale.
 Actul, emis de autoritatea competentă de profil, se consideră ca dovadă suficientă de
existenţă şi acţiune a forţei majore.
Partea care nu îşi poate executa obligaţiile contractuale din cauza acţiunii forţei majore, este
obligată să anunţe imediat cealaltă parte despre obstacol şi acţiunea acestuia asupra
executării obligaţiilor contractuale.
Beneficiar declară că a citit si a inteles pe deplin toate clauzele cuprinse in acest Regulament si
că acestea au făcut obiectul negocierii directe, forma si continutul acestui Regulamentt
reprezentand rezultatul acestei negocieri.

