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CONTRACT CU COMERCIANȚII PARTENERI
                             
Prezentul contract urmează a se aplica tipurilor de tichete bifate mai jos, sub rezerva însușirii de către Părți a condițiilor speciale menționate în 
clauzele prezentul Contract aplicabile fiecărui tip de tichet în parte: 

 Tichete de masă pe suport hârtie Ticket Restaurant                   Tichete cadou pe suport electronic Edenred    
 Tichete de masă pe suport electronic Ticket Restaurant                      Tichete cadou pe suport hârtie Edenred
 Tichete sociale pentru grădiniță Edenred

1. INFORMAȚII PRIVIND COMERCIANTUL PARTENER
Denumirea societății: _______________________________________ Adresa sediului social: ________________________________ Oraș: __________________
Județ/Sector: ______________________________ Cod poștal: _______ Semnatar contract: _______________________________ Funcția: ________________
Tel: ___________________ Fax: _________________ Mobil: ___________________ E-mail: _____________________________________________________________
E-mail pentru comunicări contractuale, inclusiv transmiterea facturii: ______________________________ (se completează doar dacă diferă de 
adresa de e-mail menționată mai sus).
Cod fiscal/C.U.I.: _____________ Nr. Registrul Comerțului: ____________________ Director/Responsabil Marketing: _________________________________
Tel: ________________ Fax: ____________________ Mobil: ____________________ E-mail: ____________________________________________________________

2. DATE DE CONTACT PENTRU COMUNICĂRI COMERCIALE (OPȚIONAL)
Prin completarea informațiilor din această secțiune, Comerciantul Partener își manifestă acordul să primească din partea Emitentului comunicări 
comerciale privind serviciile Și produsele Edenred Romania 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 Comerciantul Partener (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:
E-mail: __________________ Telefon: __________________ Fax: ___________________ Numele destinatarului: _____________________________________
Funcția: __________________________

3. INFORMAȚII PRIVIND PUNCTUL DE VÂNZARE                            Număr puncte de vânzare: ______________ (vezi fișe adiționale)
NUME COMERCIAL: ______________________________________ Adresa: ________________________________ Oraș: ____________________ Judeș/Sector: 
___________________ Cod poștal: ______ Persoana responsabilă: _____________________________ Funcția: ____________________ Tel: _______________ 
Fax: _________________________ 
Băncile / procesatorii de plății cu care Comerciantul Partener are încheiate convenții privind terminalele de plată (de ex. POS) utilizate în punctul 
de vânzare:__________________________________________________________
Codul/codurile unice de identificare (Merchant ID) puse la dispoziție de fiecare bancă și care se regasesc pe chitantele de la POS ______________
(vezi fișe adiționale, după caz)

4. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA COMERCIALĂ:
                  Magazin    Magazin virtual               Magazin    Magazin virtual

                 Hipermaket       Pentru copii
                  Supermarket     Librărie, papetărie, birotică
                  Magazin alimentar    Farmacie                
                  Restaurant                                    Agenție turism 

     Catering                                                                                   Îmbrăcăminte/încălțăminte  
     Cantină      Casă și grădină 

 Fast-Food                                    Electronice și electrocasnice   
 Cofetărie     Cosmetică și frumusețe 

     Ceainărie     
Număr de angajați: ______________________ Program de lucru: De la: _____________ Până la: ________________

5. MOD DE PLATĂ
•	 Pentru tichetele pe suport hârtie:

Virament bancar: BANCA:............................................................................
Cod IBAN:   I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Beneficiar: ....................................................................................................

•	 Pentru tichetele pe suport electronic:
  Virament bancar efectuat de Comerciantul Partener în contul Edenred România SRL menționat pe factură, respectiv în termenul 

menționat în prezentul contract.
  Direct debit

6. MODALITATEA DE TRASMITERE A FACTURII FISCALE ȘI/SAU A DOCUMENTELOR LOGISTICE
Atât pentru tichetele pe suport hârtie, cât și pentru cele pe suport electronic: 

Prin mijloace electronice (conform anexă - Acordul de Recepționare a facturilor și a  documentelor logistice personalizate prin mijloace 
electronice)        

 Prin poștă
Prin bifarea opțiunii de recepționare a facturii și/sau documentelor logistice (reprezentând borderouri personalizate pentru tichete pe suport hârtie) 
prin mijloace electronice, Comerciantul Partener ia la cunoștință că documentele de natura celor anterior menționate, aferente rambursărilor 
de tichete vor fi puse la dispozitie exclusiv electronic. Recepționarea facturii și/sau documentelor logistice prin mijloace electronice se supune 
condițiilor din Acordul de Recepționare a facturilor și a documentelor logistice personalizate prin mijloace electronice care se constituie ca 
Anexă la prezentul contract. În cazul bifării opțiunii de recepționare a facturii și/sau documentelor logistice prin poștă, vă rugăm să parcurgeți 
clauzele Condițiilor Financiare de mai jos.

7. CONDIȚII FINANCIARE
Valoarea serviciilor prestate de EDENRED ROMÂNIA SRL și plătite de Comerciantul Partener este stipulată în Anexa/Anexele Tarifară/Tarifare a/
ale prezentului contract. 
În cazul tichetelor pe suport hârtie, timpul de decontare, menționat în Anexa Tarifară este calculat în zile lucrătoare și începe să curgă din 
ziua următoare datei recepționării tichetelor de către EDENRED ROMÂNIA SRL în condițiile prezentului contract și se împlinește la data debitării 
contului EDENRED ROMÂNIA SRL cu suma destinată Comerciantului Partener, aferentă respectivei rambursări. 
În cazul în care Comerciantul Partener bifează opțiunea recepționării facturii și/sau documentelor logistice prin poștă, Emitentul va percepe 
acesteia un tarif suplimentar egal cu 2 lei (fără TVA) per expediere, tarif ce se va reține împreună cu valoarea serviciilor de decontare a 
tichetelor acceptate la plată de Comerciantul Partener conform prezentului contract.
Prezentul contract, inclusiv anexele sale, se încheie în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară. Dacă nu se mentionează altfel în 
conditiile contractuale aferente fiecărui tichet în parte, Contractul va intra în vigoare pentru fiecare dintre produsele bifate pe prima pagină a 
contractului 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:  ___ /___ /________

 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

COMERCIANT PARTENER: _________________________
Reprezentant: _________________________________

Semnătura și ștampila: _________________________

EDENRED ROMÂNIA SRL
Reprezentant: _________________________________

Semnătura și ștampila: _________________________


