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CONTRACT DE PRESTARI DE SERVICII
Nr. …......... /Data. …………..
1. PARTILE CONTRACTANTE
1.1.Parts Trade FL S.R.L., cu sediul social in Brasov, str. Lanii, nr. 36, jud. Brasov.si punct de lucru in
Brasov Calea Feldioarei Nr.26G inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr J08/1189/2010,
având C.U.I. RO 27627746, cod IBAN nr. RO75 RZBR 0000 0600 1299 2969, deschis la Raiffeisen Bank
Brasov, reprezentata prin administrator Mitrea Florin-Virgil, in calitate de prestator, pe de o parte, si

1.2........................................................... cu sediul social in ................................., jud. …..........................,
str........................................... nr. ........................inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub
nr..............................................................., C.U.I. RO....................... tel......................................., adresa de
e-mail: .................................., cod IBAN nr. …………………….........……………….. deschis la ………………………….
sucursala ………………… reprezentata de ................................................, avand functia.................................
in calitate de beneficiar, pe de alta parte,
Reprezentant…...............................................cu domiciliul in ….....................posesor al actului de
identitate BI/CI/PAS seria..............nr................CNP........................................in calitate de Fidejusor.
au convenit să incheie prezentul contract de prestari de servicii, cu respectarea urmatoarelor clauze:
2. OBIECTUL CONTRACTULUI
-Efectuarea de lucrări de revizii şi reparaţii pentru autovehiculele aparţinând beneficiarului, la
unitatea de service din localitatea Brasov, Calea Feldioarei, Nr.26G .
-Lista cu numarul de inmatriculare si seriile autovehiculelor beneficiarului se anexeaza
prezentului contract si se poate modifica prin adaugarea sau retragerea unuia sau mai multor
autovehicule
3. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Contractul se incheie pe o durata de 1(un) an cu prelungire automata pe aceeasi perioada daca nici
una din parti nu isi exprima dorinta de reziliere in scris cu 30 zile inainte de incheierea perioadei ,
incepand de la data semnarii prezentului contract.
4. OBLIGATIILE PARTILOR
4.1. Drepturile şi obligaţiile prestatorului:
-se obligă la executarea reparaţiilor si lucrarilor de intretinere pentru autovehiculele
Beneficiarului in timpul efectiv de lucru dupa cum urmeaza: de luni pana vineri de la 8:00 pana la 17:00
-sa procure piesele de schimb necesare realizarii activitatilor ce fac obiectul prezentului contract
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Recomandă programarea cu cel puţin 24-48 ore înainte a lucrărilor mai mari, la recepţia unităţii
service, la numărul de telefon 0721492385 sau 0721498018 sau prin e-mail receptie@partstrade.ro
programarea se poate face si prin platforma online la www.partstrade.ro .
Prestatorul va asigura garantia lucrarilor efectuate in conformitate cu Legea 449/2003.
Garanţia lucrărilor executate fără înlocuire de piese este de 90 zile. Pentru piesele şi materialele aduse
de Beneficiar nu se acordă garanţie. Unitatea foloseşte piese schimb de origine si alte marci, iar aceste
produse beneficiarză de garanţia acordata de producatorul sau furnizorul pieselor incepand de la data
montării.
Garanţia nu acoperă:
-verificările şi operaţiile de întreţinere periodică;
-incidente datorate influenţei unor evenimente exterioare, cum ar fi: loviturile şi zgârieturile;
-depozitare defectuoasă;
-uzura normală a pieselor;
-pentru becuri,sigurante, relee, elemente electrice si bujii aprindere şi preîncălzire nu se acordă garanţie.
Execută reparaţii la orice marcă de autoutilitara inclusiv cu piesele aduse de beneficiar, dar pentru
respectivele piese, Parts Trade FL S.R.L. nu acordă garanţie. Garanţia trebuie oferită pentru aceste
piese, de firma care le-a comercializat.
Prestatorul va întocmi un antecalcul asupra lucrărilor care doresc a fi executate de beneficiar, in
acesta situatie nefacandu-se nici o lucrare de reparatie pana la primirea acceptului pe devizul de
antecalcul înaintat de prestator.
Prestatorul va întocmi factura şi deviz de reparaţie pentru fiecare intervenţie în parte. Factura va
fi emisă doar după recepţionarea lucrărilor de delegat sau beneficiar.
Prestatorul are dreptul să calculeze penalităţi de întârziere de 0,9 % pe zi la valoarea facturii
neachitate la termen, şi să emită facturi pentru aceste penalizări.
Orice reclamaţie din partea beneficiarului privind calitatea reparaţiilor (dacă există), se vor
soluţiona urgent de către prestator.
Pentru exploatarea autovehiculelor peste sarcinile admise şi normele prescrise în cartea
tehnică, prestatorul nu este pasibil de răspundere.
4.2.Drepturile şi obligaţiile beneficiarului:
Se obligă să prezinte autovehiculul pentru revizii şi reparaţii într-o stare acceptabilă de curăţenie.
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Beneficiarul va recepţiona lucrările executate prin conducătorii auto delegaţi sau şoferi de
transport, prin semnarea devizelor de reparaţii. Prin prezenta fizica la unitatea de service a
autovehiculului
proprietatea beneficiarului
impreuna cu soferul sau orice alta persoana
…………………….. are acordul din partea beneficiarului privind necesitatea si oportunitatea efectuarii
repatariilor care se impun.
Beneficiarul se obligă la achitarea facturii emise de către prestator(inclusiv facturi de penalizare),
în termen de …........... zile de la primirea acesteia..
Lucrările comandate de delegatul sau persoana care a prezentat maşina la service şi efectuate
de unitatea service, sunt trecute pe deviz.
Devizul şi factura semnate de delegat presupun acceptul la plata al beneficiarului.
Reclamaţiile sunt primite de inginerul de schimb sau de directorul societăţii, în interval de 2 zile
de la data recepţionării lucrărilor.
Fidejusorul codebitor, prin semnarea prezentului contract, renunta la beneficiul de discutiune si
de diviziune si declara expres ca are cunostinta despre situatia financiara in care se afla Beneficiarul si
consimte sa se oblige in solidar cu acesta, la executarea obligatiilor rezultand din prezentul contract.
5.Plata prestaţiilor şi modalităţile de plată
Contravaloarea serviciilor prestate se va calcula ţinându-se cont de valoarea pieselor şi materialelor
folosite, precum şi a normelor de timp pentru reparaţii.
Tarifele la manopera în momentul încheierii contractului sunt:
Tarif Autoutilitare sub 3,5t ................. RON fara TVA / oră de manoperă,
Tarif Autoutilitare peste 3,5t ................ RON fara TVA / oră de manoperă,
Tarif Electrica Auto

85 RON fara TVA / oră de manoperă,

Tarif Testare Diagnoza

100 RON fara TVA / testare,

Tarif Constatare

80 RON fara TVA / oră de manoperă.

Tarif Testare Acumulatori pentru acordare garantie 30 RON fara TVA / acumulator
Plata se va realiza cu numer, ordin de plata, filă CEC la termenul din prezentul contract sau
B.O. avalizat la termenul din prezentul contract
5.1. Garantie
Beneficiarul va depune o fila CEC sau B.O avalizat la biroul contabilitate a prestatorului in vederea
garantarii platii.Autovehicolul predat spre reparatie, reprezinta o garantie a platii facturilor beneficiarului.
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6.Mediu şi protecţia mediului
Firma prestatoare de servicii, pe toată durata existenţei contractului, inclusiv pe perioadă de garanţie
pentru toate categoriile de servicii prestate pentru beneficiar, se obligă să respecte în totalitate
prevederile legislaţiei în vigoare privind protecţia mediului.Deşeurile rezultate în urma serviciului prestat
pentru beneficiar, vor fi colectate şi sortate de către prestatorul de servicii, înainte de a fi valorificate sau
eliminate, după caz.Transportul, valorificarea şi eliminarea deşeurilor se va face pe cheltuiala
prestatorului de servicii şi se va efectua numai de firme de specialitate şi autorizate pentru acest obiect de
activitate.In cazul în care în timpul prestării serviciului pentru beneficiar se produce o poluare
accidentală, firma prestatoare de servicii va lua toate măsurile necesare şi suficiente pentru limitarea
impactului negativ asupra factorilor de mediu şi pentru înlăturarea efectelor apărute.Toate cheltuielile
necesare pentru înlăturarea efectelor negative asupra factorilor de mediu şi de reparare a prejudiciului
creat vor cădea în sarcina prestatorului de servicii.
7.Dispoziţii finale
In cazul unei incălcări grave a prezentului contract de către una dintre părţi, cealaltă parte poate cere
rezilierea contractului printr-o înştiinţare scrisă.
Obligaţiile de plată ale partenerului devin scadente odată cu rezilierea contractului.
Rezilierea contractului se poate face cu acordul părţilor sau unilateral cu un preaviz de 30 de zile
calendaristice.
Modificarea convenţiei se poate face numai cu acordul părţilor prin acte adiţionale.
Orice comunicare, sesizare sau reclamaţie în legătură cu derularea prezentului contract va fi în scis, prin
scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau e-mail office@partstrade.ro sau , iar destinatarul are
obligaţia de a răspunde în termen de 5 zile de la primirea scrisorii.
In cazul ivirii unor litigii survenite din prezentul contract se vor soluţiona pe cale amiabilă, în caz contrar
de către instanţele de judecată competente de la sediul prestatorului, respectiv instantele din Brasov .
Prezentul contract a fost incheiat azi, data de …………….. la Brasov in 2 (două) exemplare cu valoare de
original, câte un exemplar pentru fiecare parte.
PRESTATOR,
Parts Trade FL S.R.L
Administrator
Ing. Mitrea Florin-Virgil

BENEFICIAR
.........................................................
...............................................
...........................

