
Pagina 1 din 1

CONTRACT CU SOCIETATEA CLIENT NR.______________
Prezentul contract urmează a se aplica tipurilor de tichete bifate mai jos, sub rezerva însușirii de către părți a condițiilor speciale aplicabile 
fiecărui tip de tichet în parte: 
       Tichete de masă pe suport hârtie        Tichete cadou
       Tichete de masă pe suport electronic  

1. INFORMAȚII DESPRE SOCIETATEA CLIENT
Denumirea societății: __________________________________________ Adresa sediului social: ____________________________ Oraș: ___________________ 
Județ/Sector: ______________________ Cod poștal: _______________ Reprezentant legal: _________________________________ Funcția: _____________
Tel: _______________________ Fax: _______________________ Mobil:_______________________ E-mail: _______________________________________________
Cod fiscal/C.U.I.: __________________ Nr. Registrul Comerțului: __________________________
Număr de salariați: _______________________
Numărul estimat al salariaților care lunar pot primi tichete de masă: ___________________
Numărul estimat al salariaților care lunar pot primi tichete cadou: ______________________
Contul bancar: _________________________________________________________________________ Banca: __________________________________________
        Privat              Public ;           Domeniul de activitate: __________________________________________________________________
Societatea face parte dintr-un grup:            Da               Nu;    Denumirea grupului: _________________________________________

2. DATE DE CONTACT PENTRU COMUNICĂRI COMERCIALE (OPȚIONAL)
Prin completarea informațiilor din această secțiune, Clientul își manifestă acordul să primească din partea Emitentului comunicări comerciale 
privind serviciile și produsele Edenred România S.R.L. sau ale partenerilor săi (inclusiv, dar fără a se limita la, oferte sau sondaje). Informările vor 
fi comunicate exclusiv prin canalele de comunicare furnizate de Client (pot fi indicate unul sau mai multe canale de comunicare):
 Doresc să primesc comunicările comerciale pe toate canalele de comunicare menționate la pct. 1 de mai sus.
 Doresc să primesc comunicările comerciale doar pe canalele de comunicare menționate mai jos:

Persoană de contact Nume și prenume Telefon Email Doresc să primesc 
informări 

Director General
Director Resurse Umane
Director Financiar
Director Marketing
Director Comercial
Altete persoane

3. INFORMAȚII PRIVIND COMENZILE CLIENTULUI
Valoarea nominală a fiecărui tip de tichet comandat nu va putea depăși valoarea maximă stabilită în condițiile legii pentru respectivul tip de 
tichet.
Persoana responsabilă de efectuarea comenzilor: ____________________________________________ Funcția: ____________________________________ 
Mobil: _______________________*  E-mail: ____________________________________________________________________________________________________
    *(Va rugăm indicați numărul de telefon mobil la care doriți să primiți notificări SMS cu privire la comenzile dvs.)
Modul de comandă:                MyEdenred          E-mail                 
În funcție de opțiunea marcată, comenzile pot fi lansate fie prin serviciul MyEdenred sau prin e-mail la adresa: comanda.romania@edenred.
com, aparținând Emitentului.
În cazul în care modul de comandă este MyEdenred, dispozițiile contractuale se vor completa cu termenii și condițiile de utilizare a www.
edenred.ro. Prin utilizarea serviciului MyEdenred Clientul este de acord cu acești termenii și condiții.      
Numele societății CLIENT înscris pe tichete (în limita unui număr de 21 caractere): ___________________________________________________________
În cazul tichetelor de masă: necesarul anual, semestrial sau trimestrial de tichete de masă și eșalonarea pe luni a acestuia (valori 
aproximative): 
Anual                 Semestrial             Trimestrial         ..............(Număr de tichete estimat)   Eșalonare pe luni ................ (Număr tichete)
În cazul tichetelor cadou: numai în măsura în care CLIENTUL achiziționează tichetele comandate pentru proprii salariați și numai în condițiile în 
care respectivele tichete capătă o destinație socială, atunci CLIENTUL va trebui să bifeze una dintre următoarele:

       8 Martie         Paște  1 Iunie          Crăciun                           Altele**: ___________________________ 
                 **Va rugăm să precizați concret destinația.

4. INFORMAȚII PRIVIND PLATA COMENZILOR
Modul de plată: ORDIN DE PLATĂ VIZAT DE BANCA CLIENTULUI        Termenul de plată: La primirea facturii proformă
Contul în care se face plata: exclusiv cel înscris pe factura proformă transmisă de Emitent

5. INFORMAȚII DESPRE LIVRARE                Numărul de adrese de livrare: .............. (vezi lista adițională)
Adresa principală de livrare:  ____________________________________ Interfon: _____ Oraș: _____________________ Județ/Sector: ___________________ 
Cod poștal: ______________ Responsabil de recepția tichetelor: ___________________________________________ Funcția: __________________________
Înlocuitor: _________________________________ Program de lucru: _______________  Telefon: _______________________ Mobil: _______________________ 
E-mail: ___________________________________________________ (Obligatoriu de completat).
În cazul tichetelor de masă pe suport electronic, , confirmarea recepționării cardurilor se face din contul MyEdenred sau prin trimiterea unui 
e-mail pe adresa TRCard-RO@edenred.com.
Mod de livrare:                      la sediul clientului                  la sediul emitentului 

6. ALTE INFORMAȚII 
Prezentul contract, inclusiv anexele sale, se încheie în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară. Contractul va intra în vigoare 
pentru fiecare din produsele bifate pe prima pagină la data semnării de către ambele părți a tuturor documentelor contractuale aferente 
produsului respectiv, inclusiv a Anexei tarifare și a condițiilor contractuale aplicabile fiecăruia dintre produsele bifate mai sus.

           

Data contractului:  ___ /___ /________

CLIENT: ________________________________________
Reprezentant: _________________________________

Semnătura și ștampila: _________________________

EDENRED ROMÂNIA SRL
Reprezentant: _________________________________

Semnătura și ștampila: _________________________

 EDENRED ROMANIA SRL      Calea Șerban Vodă nr.133, Sector 4, București, Tel: 021 301 33 11,  Fax: 021 301 33 47, 031 225 02 47, 0741 812 547;
                                            Cod de Identificare Fiscală: RO 10696741; Număr înregistrare Registrul Comerțului: J/40/5659/1998; Capital social subscris și vărsat: 52.354.536 lei
            Cod operator de date cu caracter personal: 17969
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