
Contract de comision

Shopping Center Network Srl. 
Str. Sitarilor 23, 400238 Cluj-Napoca 

Cod. reg. com. J12/1364/2010
CUI: RO27307733

Capital social: 10.000 RON 
Telefon: +40 (0)364 730825 

Fax: +40 (0)364 730824
E-Mail: info@scnetromania.com

Numele firmei:

Adresa:

Localitate:

Cod postal:

Data nasteri:

CNP:

Telefon (mobil):

 Localitatea/Data   Semnatura clientului permanent Localitatea/Data  Semnatura autorizata si stampila SCNet

Clientul permanent recunoaste valabilitatea integrala a conditiilor contractuale generale pentru clienti permanent ai Shopping Center Network Srl., care fac parte integrala a acestui contract de comision. Acest contract 
se supune legiilor romanesti. Clientul permanent prin semnarea prezentului contract declara ca cunoaste si accepta conditiile generale contractuale cuprinse in anexa "Conditii contractuale generale pentru clienti 
permanenti", anexa ce constituie parte integranta a prezentei. Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal: 17995. In cazul litiigilor referitoare la incheierea, executarea si 
incetarea contractului, partile recunosc competenta teritoriala exclusiva a instantelor judecatoresti din Cluj-Napoca.

Judet/Tara:

Fax:

Banca:

Sucursala:

IBAN:

Posesor cont:

Nume:

SWIFT/BIC:

Prenume:

Recomandat de

ID Client perm.:

 Localitatea/Data Semnatura clientului permanent care-l recomanda

Forma juridica:

Persoana fizica Societatea comerciala

Nume:

Prenume:
Pentru firme: Va rog completati cu persoana de contact

Nr. reg. com.:

CUI:

1
Sectiune nu trebuie completat de persoane fizice

Administrator:

Date bancare

Identificat cu:

Eliberat de:

Adresa de E-mail2:

Informare pentru societatiile comerciale: 
Va rog sa atasati la acest contract o copia dupa Certificat de Inregistrare si un Certificat Constatator, nu mai 
vechi de 1 luna, cu datele administratorului, sediu social, sucursale sau puncte de lucru, activiatea principala 
si a activitatii secundare.

Pagina Web:
2
Adresa de mail la care doriti toate informatii oficiale

DaDoriti sa primiti SCNet Newsletter-i regulat si informatii prin SMS la adresa de mail si numar de 
telefon indicat mai sus? 
Sunt de acord ca SCNet să comunice si sa foloseasca datele personale declarate în aceast formular  
pentru a-mi fi oferite alte servicii si produse ale SCNet sau parteneri sai sau pentru orice alte scopuri 
comerciale va considera. În cazul în care nu doriți acest lucru, bifați NU

Intre: SC Shopping Center Network Srl. - cu datele de identificare din 
antet - numit in continuare "SCNet" si  
colaborator/cumparator cu datele de identificare mentionate in 
tabelul de mai jos - numit in continuare "client permanent",  
a intervenit prezentul contract de comision, ce se completeaza cu 
conditiile contractuale generale pentru clienti permanenti si anexe, ce 
constituie parte integranta a prezentei.

Date personale

PFA

Datele firmei1

Nu

ID Client Permanent
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                              Shopping Center Network Srl.
                           
Str. Sitarilor 23, 400238 Cluj-Napoca 
Cod. reg. com. J12/1364/2010
CUI: RO27307733
Capital social: 10.000 RON 
Telefon: +40 (0)364 730825 
Fax: +40 (0)364 730824
E-Mail: info@scnetromania.com
Clientul permanent recunoaste valabilitatea integrala a conditiilor contractuale generale pentru clienti permanent ai Shopping Center Network Srl., care fac parte integrala a acestui contract de comision. Acest contract se supune legiilor romanesti. Clientul permanent prin semnarea prezentului contract declara ca cunoaste si accepta conditiile generale contractuale cuprinse in anexa "Conditii contractuale generale pentru clienti permanenti", anexa ce constituie parte integranta a prezentei. Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal: 17995. In cazul litiigilor referitoare la incheierea, executarea si incetarea contractului, partile recunosc competenta teritoriala exclusiva a instantelor judecatoresti din Cluj-Napoca.
Recomandat de
Pentru firme: Va rog completati cu persoana de contact
1Sectiune nu trebuie completat de persoane fizice
Date bancare
Informare pentru societatiile comerciale:
Va rog sa atasati la acest contract o copia dupa Certificat de Inregistrare si un Certificat Constatator, nu mai vechi de 1 luna, cu datele administratorului, sediu social, sucursale sau puncte de lucru, activiatea principala si a activitatii secundare.
2Adresa de mail la care doriti toate informatii oficiale
Doriti sa primiti SCNet Newsletter-i regulat si informatii prin SMS la adresa de mail si numar de telefon indicat mai sus? 
Sunt de acord ca SCNet să comunice si sa foloseasca datele personale declarate în aceast formular 
pentru a-mi fi oferite alte servicii si produse ale SCNet sau parteneri sai sau pentru orice alte scopuri
comerciale va considera. În cazul în care nu doriți acest lucru, bifați NU
Intre: SC Shopping Center Network Srl. - cu datele de identificare din antet - numit in continuare "SCNet" si 
colaborator/cumparator cu datele de identificare mentionate in tabelul de mai jos - numit in continuare "client permanent", 
a intervenit prezentul contract de comision, ce se completeaza cu conditiile contractuale generale pentru clienti permanenti si anexe, ce constituie parte integranta a prezentei.
Date personale
Datele firmei1
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