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nr. _______ din _____/_____/________

Contract de furnizare de servicii de comunicaţii de date:
acces în reţeaua locală şi in internet pentru persoane fizice si juridice.
Incheiat între: S.C. LIGHTNING NET SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Blandesti nr 24 C, etaj 1 camera A, telefon
021/334.41.10, fax 021/334.41.11, punct de lucru în Bucureşti, Calea Vacaresti nr.338, bl.15, sc.1, ap 16, interfon 016,
sector 4, telefon 021/330.47.77, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/16234/2004, având Cod fiscal
16828981, cod IBAN nr. RO35 RNCB 0076 0294 1242 0001 la BCR Sector 5, RO87 PIRB 4218 7166 9800 1000 la
Piraeus Bank Berceni, reprezentată legal de D-na Banica Ramona, în calitate de Administrator, denumita în
continuare FURNIZOR,
Şi
D-nul/D-na __________________________________________, domiciliat(ă) în Str. _____________________, nr. __,
bloc _____, scara ____, etaj ___, apartament _______, interfon _______, sector ___, judeţ ______________, localitatea
_______________, identificat(ă) prin CNP __________________________ BI/CI seria ______ nr. ______________,
eliberat la data de ____________ de către __________, telefon fix ______________, mobil ______________________,
email _______________________________, denumit în continuare BENEFICIAR,
S.C. _____________________________________________________, cu sediul în ____________________________
_____________________________________, telefon _______________________, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerţului sub nr. ____________________, având Cod Unic de Înregistrare ________________, atribut fiscal ___,
cont bancar nr. _______________________________ deschis la _______________________________, reprezentată
legal de __________________ ___________________, în calitate de ___________________,telefon_______________
email ________________________, denumită în continuare BENEFICIAR,
*se completeaza dupa caz
a intervenit prezentul contract.
1. Obiectul contractului:
1.1 Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea, de către Furnizor către Beneficiar, a serviciilor specificate la
punctul 1.2 pe perioada specificată la punctul 2.1. Beneficiarul se obligă să exploateze aceste servicii, potrivit
regulilor de utilizare, şi să plătească tarifele stabilite în prezentul contract.
1.2 Furnizorul va furniza o conexiune internet cu următoarele caracteristici:
- adresă IP rutabilă (accesibilă direct din Internet)
- access extern CIR _________ Kbps, MIR _________ Kbps (CIR = rata de transfer minim garantata; MIR =
rata maxim alocata)
- access intern CIR _________ Kbps, MIR _________ Kbps (CIR = rata de transfer minim garantata; MIR =
rata maxim alocata)
- adresa de livrare a serviciului este
__________________________________________________________________________________________
2. Durata contractului
2.1 Durata contractului este de 12 luni de la data semnarii.
2.2 Dupa expirarea perioadei de la pct. 2.1 contractul se prelungeste automat cu perioada initiala daca nu a fost
inregistrata nici o cerere conforma cu pct.6.2 al prezentului contract.
3. Tarife şi modalităţi de plată
3.1 Tariful pentru serviciile furnizate este stabilit în lei (RON) si este de _______ lei lunar. Tariful si caracteristicile
serviciului se stabilesc in functie de tipul abonamentului ales din pagina 4, rubrica „Tipuri de abonamente” si numarul
de IP-uri solicitate de client (pag.4). Valoarea finala a abonamentului lunar este egala cu valoarea abonamentului ales
inmultit cu numarul de IP-uri.
3.2 Plata se va face de către Beneficiar pana la sfarsitul lunii in curs, respectiv in ultima zi lucratoare din luna..
Prima plata cuprinde valoarea abonamentului pentru zilele ramase pana la sfarsitul lunii in care se incheie contractul,
precum si valoarea taxei de instalare in suma de _________ (_________________________________________ )lei.
Furnizorul va factura serviciul prestat pana cel tarziu in ultima zi lucratoare din luna pentru care se presteaza.
3.3 Facturile sunt ridicate de la casierie.
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3.5 Dupa expirarea perioadei de efectuare a platii, data specificată la punctul 3.2, Furnizorul suspenda serviciul
reglementat prin prezentul contract.
3.6 Contractul se consideră încheiat de drept daca intervine situatia prevazuta la art. 3, pct. 3.5., exceptand cazul cand
Beneficiarul solicita in scris suspendarea furnizarii internetului pe perioada delimitata si acceptata de catre Furnizor.
3.7 Pentru reconectarea Beneficiarului în cazul încheierii contractului conform punctului 3.6, se achită o taxă de
reconectare în valoare de 20 (douazeci) lei, plus contravaloarea ultimei facturi emise de catre Furnizor si neachitate de
catre Beneficiar, plus contravaloarea abonamentului pentru luna in curs.
3.8 Furnizorul işi rezervă dreptul de a modifica tarifele stabilite la punctul 3.1 printr-o notificare scrisă, prin anunt direct
(e-mail, telefon, fax) sau prin anunţ pe pagina de internet oficială http://www.lightning-net.ro potrivit art.9, în cazul în
care se modifică:
- tarifele pentru accesul la internet (conexiune internet, transport conexiune internet pâna în România şi în
România).
- tarifele de energie electrică, tarifele pentru servicii şi preţurile pentru bunuri care au influenţa directă şi
indirectă asupra serviciilor furnizate.
- impozitele, taxele, accizele percepute de administraţia publică sau administraţiile publice locale.
4. Instalarea serviciului
4.1 Furnizorul se obligă să instaleze şi să activeze serviciul descris la pct. 1.2 in termen de maxim 72 de ore lucratoare
de la semnarea prezentului contract.
4.2 Beneficiarul este responsabil:
- să desemneze şi să pregătească locaţiile pentru instalarea echipamentelor
- să asigure accesul la corpuri de clădiri interne şi externe pentru amplasarea necesară a echipamentelor
Furnizorului, pentru personalul implicat în instalarea şi activarea serviciului
- să faciliteze obţinerea aprobărilor (dacă este cazul) pentru instalarea echipamentelor necesare conectării la
reţeaua S.C Lightning Net S.R.L
4.3 Lucrările de instalare, conectare şi configurare a echipamentelor din reteaua locală (LAN) a Beneficiarului la
echipamentul de capăt cad în sarcina exclusivă a Beneficiarului.
4.4 Furnizorul poate asigura, la cererea Beneficiarului, instalarea, conectarea şi configurarea echipamentelor din reţeaua
locală a Beneficiarului la echipamentul de capăt.
5. Drepturile şi obligaţiile părţilor
5.1 Furnizorul garantează Beneficiarului îndeplinirea nevoilor sale de trafic 365 de zile pe an, 24 ore pe zi, cu excepţia
inoperabilităţii conexiunii din cauze independente de Furnizor (inoperabilitatea oricarui furnizor cu care S.C Lightning
Net S.R.L se află sub contract, disfunctionalitati ale sistemului de alimentare cu energie electrica) sau cazuri ce se
incadreaza la pct. 10 al prezentului contract.
5.2 Furnizorul nu va restricţiona accesul Beneficiarului la nici o destinaţie din internet. Este posibil ca alţi furnizori să
restrictioneze uneori accesul la anumite destinaţii din motive de securitate sau protecţie a reţelelor, Beneficiarul
întelegând că Furnizorul nu este responsabil pentru asemenea acţiuni.
5.3 Furnizorul asigură întreţinerea în amplasament şi repararea echipamentelor aflate în operare în cadrul
reţelei, iar dacă acest lucru nu este posibil echipamentul va fi inlocuit. Furnizorul nu este obligat sa asigure
întreţinerea în amplasament şi repararea echipamentelor aflate în operare în cadrul reţelei, dacă defecţiunea
echipamentului s-a produs din vina Beneficiarului sau a altei persoane pentru care Furnizorul nu este
răspunzător.
Termenul de remediere este de maxim 36 ore de la sesizarea deranjamentului. Pentru aceasta, la adresa
specificata de beneficiar se va deplasa un reprezentant tehnic, gratuit. Pentru sesizari nefondate sau ce nu tin de
calitatea serviciului furnizat se va percepe o taxa de 20 RON pe ora. Numerele de telefon la care se fac sesizarile
sunt 021/330.47.77; 0724.377.742;0722.548.114. Programul de sesizari este intre orele 10.00 – 18.00.
5.4 Furnizorul oferă Beneficiarului pentru perioadele de nefunctionare reduceri ale abonamentului lunar, din momentul
în care acestea au fost sesizate Furnizorului şi până la rezolvarea acestora in cuantum egal cu perioada de nefunctionare
raportat la valoarea abonamentului lunar impartita la 30.
5.5 Beneficiarul se obligă să nu transmită licenţa de utilizare a reţelei S.C Lightning Net S.R.L către terţi fără acordul
scris al Furnizorului.
5.6 Echipamentele Furnizorului nu pot fi reamplasate de către Beneficiar.
5.7 Beneficiarul nu va sechestra, demonta, sau scoate din funcţiune orice echipament aparţinând Furnizorului.
5.8 Beneficiarul este obligat sa asigure accesul echipelor de tehnicieni la echipamentele de comunicaţii.
5.9 Beneficiarul se obligă sa nu foloseasca serviciul de internet pentru a încalca legea, pentru a face rău Furnizorului sau
pentru a face rău altor persoane fizice sau juridice conectate la reţeaua S.C Lightning Net S.R.L. În cazul în care
Beneficiarul încalcă aceste reguli, Furnizorul poate suspenda pe perioadă nedeterminată, fără notificare prealabilă, total
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sau parţial, serviciile oferite Beneficiarului până la clarificarea de către părţi a situaţiei care a dus la această suspendare
şi numai după furnizarea în scris de către Beneficiar de explicaţii. Furnizorul poate modifica aceste reguli unilateral şi
fără notificare prealabilă. În acelaşi timp, Furnizorul va întrerupe, temporar sau permanent, accesul la reţeaua S.C
Lightning Net S.R.L, dacă aceste măsuri au fost dispuse de o autoritate publică (potrivit dispoziţiilor legale).
5.10 Furnizorul va respecta confidenţialitatea datelor Beneficiarului transferate prin reţeaua S.C Lightning Net S.R.L.
5.11 Beneficiarul se obligă să asigure securitatea calculatoarelor şi altor componente ale reţelei sale. Furnizorul nu-şi
asumă responsabilitatea în cazul apariţiei oricăror probleme de securitate în reţeaua Beneficiarului.
5.12 Beneficiarul declară că este de acord să primeasca din partea Furnizorului informaţii legate de serviciul primit de la
Furnizor, alte servicii oferite de Furnizor precum si alte comunicări comerciale prin postă electronică, postă, fax sau
orice altă modalitate considerată potrivită de catre Furnizor.
5.13 Beneficiarul se obligă să facă personal orice sesizare referitoare la reţeaua S.C Lightning Net S.R.L şi serviciile
Furnizorului.
5.14 În decursul unui an Furnizorul poate suspenda serviciul fără obligaţie de plată din partea Beneficiarului la cererea
acestuia pe o perioada de maxim 2 luni şi nu mai mică de 30 zile, în urma unei adrese scrise şi aduse la sediu cu cel
putin 24 de ore înaintea începerii acestei perioade.
6. Încetarea contractului
6.1 Prin acordul de voinţă al parţilor, în termenul de valabilitate, fără plată de daune, dacă au fost achitate integral
obligaţiile.
6.2 Beneficiarul poate denunţa unilateral contractul printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire trimisă
către Furnizor, sau printr-un act aditional incheiat intre parti, cu cel putin 30 zile înainte de data la care doreşte să-şi
înceteze drepturile prezentul contract.
6.3 Contractul este lovit de nulitate în cazul în care Furnizorul este declarat în stare de faliment.
6.4 Furnizorul poate rezilia prezentul contract, fără notificare prealabilă, dacă:
- Beneficiarul nu achită abonamentul pentru serviciul furnizat, conform art. 3.
- Beneficiarul conectează la reţeaua S.C Lightning Net S.R.L orice alt echipament de transmisii de date despre
care Furnizorul nu şi-a dat acordul scris.
- Beneficiarul prejudiciază securitatea retelei S.C Lightning Net S.R.L sau încearcă în mod repetat, cu sau fară
succes, obţinerea de informaţii ce nu au caracter public, indiferent dacă aceste informaţii se află sau nu în
reţeaua S.C Lightning Net S.R.L.
- Beneficiarul nu este de acord cu modificarea tarifelor, conform pct. 3.8.
- Dacă, la data încheierii contractului, Beneficiarul a prezentat acte sau informaţii false, incorecte sau
incomplete.
- Împotriva Beneficiarului sunt iniţiate proceduri de lichidare sau faliment ori este acţionat în judecată pentru
credite restante şi nu-şi onorează obligaţiile scadente faţă de Furnizor.
6.5 În cazul în care contractul este reziliat conform pct. 6.2 sau 6.4, Beneficiarul va plăti sumele datorate Furnizorului
până la data rezilierii contractului.
7. Confidenţialitatea
7.1 Nici o parte nu poate dezvălui vreo informaţie conţinută de acest contract, în perioada de valabilitate şi în afara
perioadei de valabilitate a acestuia, fără consimţământul prealabil exprimat în scris al celeilalte părţi.
7.2 Nici o parte nu o poate opri pe cealaltă să furnizeze informaţii cerute în baza unor solicitari din partea autorităţilor
oficiale sau prin proceduri legale.
7.3 Orice dezvaluire a informatiilor cuprinse in acest contract catre terti duce la plata de daune interese catre partea
vatamata.
8. Notificari
8.1 Exceptand cazurile reglementate expres în alt mod, toate notificările şi comunicările vor fi făcute în scris şi trimise
recomandat la adresa Beneficiarului sau după caz a Furnizorului stipulată în acest contract.
9. Amendamente la contract
9.1 Furnizorul îşi rezervă dreptul de a modifica termenii şi condiţiile prezentului contract, informând, prin mijloace
corespunzatoare si conforme cu pct. 3.8, Beneficiarul cu 30 de zile înainte de intrarea în vigoare a modificărilor.
9.2 Din data semnării acestui contract încetează valabilitatea oricărui contract similar anterior existent între
Beneficiar şi Furnizor.
10. Forţa majoră
10.1 Forţa majoră şi situaţiile asimilate acesteia exonerează de răspundere partea care o invocă şi o dovedeşte în
condiţiile legii.
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11. Limite de responsabilitate
11.1 Furnizorul nu este în nici un fel răspunzător pentru pierderile directe sau indirecte, pierderea unor ocazii sau
oportunităţi de afaceri sau pentru beneficiile nerealizate ale Beneficiarului sau ale terţilor care se află în raporturi
juridice cu Beneficiarul, ca urmare a nefuncţionării, sau a funcţionării necorespunzătoare a serviciilor ce fac obiectul
prezentului contract, a reţelei S.C Lightning Net S.R.L, sau a Internetului.
12. Legea aplicabilă
12.1 Toate aspectele care nu sunt reglementate în acest contract vor fi guvernate de legislaţia română în vigoare.
13. Soluţionarea litigiilor
13.1 Orice litigiu legat de executarea sau interpretarea prezentului contract va fi rezolvat, în principal, pe cale amiabilă.
Dacă o astfel de rezolvare nu este posibilă litigiul va fi soluţionat de instanţele judecătoreşti competente.
Prezentul contract a fost citit şi conţinutul său acceptat de părţile contractante care l-au semnat ca reflectând în
întregime intentiile lor.
Prezentul contract contine 5 pagini şi a fost încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

_____________________________________________________________________________________________________________________
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Tipuri de abonamente (incepand cu 01.01.2016):
Preturi

International
(extern)

Metropolitan
(intern)

GARANTAT

Maxim

Maxim

Garantat
(metro+extern)

25 Mbps

100 Mbps

128 kbps

31 Mbps

100 Mbps

256 kbps

35 Mbps

100 Mbps

512 kbps

60 Mbps

100 Mbps

1.024 kbps

72 Mbps

1 Gbps

2.048 kbps

32,26 RON*
(38.71 RON, cu TVA
inclus)
44,35 RON*
(53.22 RON, cu TVA
inclus)
64,51 RON*
(77.41 RON, cu TVA
inclus)
96,77 RON*
(116 RON, cu TVA
inclus)
241,93 RON*
(290 RON, cu TVA
inclus)

___*fara TVA________________________________________________________________________________________________________

Serie/ii IP(-uri) alocate BENEFICIARULUI

Data repartizarii

IP:
Subnet Mask:
Gateway:

DNS: 193.231.236.30 / 8.8.8.8

Pentru Furnizor
S.C Lightning Net S.R.L
Administrator
Banica Ramona

Pentru Beneficiar
(nume in clar si semnatura)
Am primit contractul in original
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