
 

 

CONTRACT MANDAT COMERCIAL  

Nr. _______________ din ________________ 

Capitolul 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

1.1.  Con Cub Media Srl. cu sediul în Târgovişte, str. Boerescu Zaharia, nr. 6, N1/4, office@concub.ro, înregistrată la 

Registrul Comertului sub nr. J15/326/2010, cod fiscal RO27077170 având   IBAN: RO19 BTRL 0160 1202 U012 23XX deschis 

la Banca Transilvania, Sucursala Târgovişte, în calitate de MANDANT 

şi 

1.2 ____________________________________, dimiciliat în ____________________, str. _________________________ 

nr. _____, bl. _____, sc _____, identificat cu ____, seria ______, nr. _____________, având CNP ______________________ 

telefon _______________, IBAN ___________________________________, deschis la _____________________________ 

în calitate de MANDATAR 

Capitolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI 

MANDANTUL împuterniceşte pe MANDATAR să negocieze şi să contracteze serviciile MANDANTULUI, în condiţiile de 

calitate, livrare, preţ, aşa cum sunt ele prezentate pe site-urile : www.expo-mall.ro, www.concub.ro, www.kisscash.ro, 

www.smartercard.ro.  

Capitolul 3. REMUNERAŢIA 

MANDANTUL se obligă să platească MANDATARULUI pentru prestaţia realizată 30 % din valoarea tranzacţiei încheiate. 

La începerea operaţiunii, MANDANTUL va acorda MANDATARULUI în termen de 3 (trei) zile suma aferentă tranzacţiei  

începând cu data incasării banilor pentru serviciile tranzacţionate în contul MANDANTULUI. Urmatoarele obligaţii financiare 

se vor acorda numai după ce se vor justifica sumele aferente pentru serviciile prestate. 

MANDANTUL îşi rezervă dreptul de control asupra modului în care mandatarul îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale. 

Capitolul 4. EXECUTAREA MANDATULUI 

Executarea mandatului se va considera încheiata în momentul în care serviciul va fi recepţionat/livrat de reprezentantul 

MANDANTULUI. 

Capitolul 5. ACTELE JURIDICE  

Actele juridice încheiate de MANDATAR pentru realizarea tranzacţiei cu partenerul extern pentru care a fost împuternicit, 

vor fi semnate în calitate de reprezentant al MANDANTULUI, prezentând la cerere împuternicirea dată de acesta. 

Capitolul 6. GARANŢII 

MANDATARUL va asigura garanţiile necesare pentru executarea contractului cu partenerul extern şi va răspunde atât 

pentru daunele efectiv suferite, cât şi pentru câştigul nerealizat. Ambele părţi se obligă să execute cu bună credinţă 

contractul încheiat. 

Capitolul 7. LITIGII 

Litigiile ce  apar din prevederile prezentului contract se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiile 

se vor rezolva de catre instanţa competentă. 

Redactat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

MANDANT, MANDATAR, 

Con Cub Media Srl 
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_____________________________________ 

 


