
 

 

 

Contract 
 
 

1. Introducere 
Contractul comercial se referă la contractul încheiat cu compania Klawiszedolaptopa.pl Milek Krzysztof. Contractul privește 

condițiile promoționale privind achiziționarea în compania www.tastepentrutastatura.ro și sunt valabile până la depunerea 

comenzii.  
 Definiții: 

Mandatarul - compania "Klawiszedolaptopa.pl Milek Krzysztof" 

Comitentul - compania care semnează contractul 

Site-ul (magazinul online)  -  www.tastepentrutastatura.ro 

 

2. Domeniu de aplicare a contractului 
Compania Klawiszedolaptopa.pl Milek Krzysztof numit în continuare Mandatar se angajează la prestarea serviciilor  în condiții 

promoționale care sunt menționate în pct. 4 pentru Comitent. Serviciile constă în vânzarea produselor disponibile pe site-ul 

Mandatarului. 

 

3. Metoda de livrare a produselor/serviciilor 
Produsul comandat de către Comitent livrat va fi prin corespondență.  Mandatarul se obligă la trimiterea coletului în termen de o 1 zi 

lucrătoare începând de la data intrări banilor în cont. 

 

4.Prețul, metoda de plată și termenul de plată 
Costul mărfii, metoda de plată și termenul de plată au fost stabilite pe website-ul Mandatarului și constituie condițiile actuale 

accesibile: prețuri, metodele de plată și termenul de plată. Comitentul suplimentar va beneficia din condițiile promoționale, adică 50% 

de reducere pe tot asortimentul disponibil în magazinul online. Durata condițiilor promoționale:  până la o notificare ulterioară, dar nu 

mai puțin de un an de la data semnării contractului. 

 

5.Documentaţia tehnică 
Informația privind specificați tehnice produselor comandate de către Comitent încheiată este pe Pagina web a Mandatarului. 

 

6.Perioada de garanție și condiții de garanție 
Informația privind perioada de garanție și condițiilor de garanție sunt pe site-ul web al Mandatarului și constituie condițiile actuale 

accesibile condițiile privind perioada de garanție și condițiile de garanție.  

 

7. Regulile de arbitraj, în caz de neînțelegere 
În cazul apariției circumstanțelor neprevăzute Comitentul se va contacta cu Mandatarul (sau Mandatarul cu Comitentul) prin telefon, 

electronic (e-mail) sau poștă (scrisoare) pentru a clarifica neînțelegerile. 

 

8.Condiţii specifice 
Din condițiile promoționale și semnarea contractului pot beneficia doar companiile asociate cu industria IT. 

Pentru a adera la condițiile promoționale Comitentul completează și semnează acest document și îl trimite pe adresa de e-mail a 

Mandatarului. support@laptopkey.eu până la 31.01.2018, condițiile contractului sunt disponibile din moment creări contului de către 

Comitent pe pagina weeb a Mandatarului și activarea reduceri de către Mandatar până la 2 zile de la data creări contului de către 

Comitent. 

 

9.Apariția circumstanțelor neprevăzute 
În cazul apariției circumstanțelor neprevăzute Comitentul se va contacta cu Mandatarul (sau Mandatarul cu Comitentul) prin telefon, 

electronic (e-mail) sau poștă (scrisoare) pentru scopuri informative. Pentru fiecare situație neprevăzută Comitentul și Mandatarul se 

vor răspunde individual. 

 

Contractul este încheiat între:  

Mandatarul: Klawiszedolaptopa.pl, ul. Sobieskiego 3, 46-061 Źlinice, Polska, CIF: PL9910265125………………….………….. 

și Comitent:………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                      denumirea companiei                                       adresă                                CIF                  data și  semnătura 

mailto:support@laptopkey.eu

