
 
 

 
CONTRACT DE FURNIZARE SERVICII DE ACCES LA INTERNET 

Nr: …………………. din ……………………………………………… 

Incheiat intre : 

S.C. MAXINET COMMUNICATIONS SRL cu sediul Plopeni, Prahova, inregistrata la R.C. cu J29/59/15.01.2015 avand cod fiscal 

33972366,   reprezentata prin Ionut Batie, in calitate de administrator. 

si  

…………………………….……………………………….., cu domiciliul in: comuna/oras……………………….……………………., sat………. ……. ……. 

str………………………………….., nr…………., bloc……, scara…..…, etaj…..., ap…..…,  posesor al BI/CI seria………., numar………………….,       

eliberat de SCLEP …………… ………………, numar de telefon……………………..………., CNP…………………………………………………………… , 

numit in continuare Beneficiar. 

Sunt de acord sa primesc factura doar in format electronic la adresa de e-mail  

1.Obiectul Contractului 1.1. Obiectul prezentului contract il constituie furnizarea, de catre S.C. MAXINET COMMUNICATIONS 

SRL catre Beneficiar, a serviciilor : a) Instalarea si conectarea sistemului la amplasamentele si in termenele specificate de 

Beneficiar si agreate de Prestator. b) Asigurare acces la Internet si/sau comunicatii de date/ telesupraveghere. Beneficiarul se 

obliga sa exploateze aceste servicii, potrivit regulilor de utilizare specificate in contractul de custodie si sa plateasca tarifele 

stabilite in prezentul contract.  

2. Durata Contractului. 2.1. Durata contractului este de 2 (doi) ani, de la data semnarii sale (numita in continuare durata 

minima). S.C. MAXINET COMMUNICATIONS SRL va notifica Beneficiarul cu 30 zile inainte de data expirarii prezentului 

contract. 2.2. Daca nu a fost denuntat, contractul se va prelungi pe perioade succesiv egale cu perioada initiala (numite in 

continuare perioade extinse) 2.3 Modificarile tarifare vor fi comunicate Beneficiarului cu cel puţin 30 de zile inainte de 

aplicare in scris şi prin afişare publica pe adresa de internet www.maxinet.ro sau la Casierie. Pentru creşterile tarifare se va 

incheia un act adiţional prin care Beneficiarul işi exprima acordul pentru acceptarea maririi tarifelor. Daca Beneficiarul nu este 

de acord cu majorarea tarifelor, poate rezilia prezentul contract, Beneficiarul nefiind obligat la plata niciunei sume cu titlu de 

daune interes, pe baza unei simple notificari scrise şi transmise catre S.C. MAXINET COMMUNICATIONS SRL, pâna la data 

intrarii in vigoare a noilor tarife.  

 3. Tarife 

Tipul abonamentului ales 

este :  

 

 

 

4. Instalarea se face in termen de maximum 15 zile de la semnarea prezentului contract. Lucrarile de instalare se considera a 

fi incheiate si serviciul se considera a fi functional la data semnarii procesului verbal de punere in functiune.  

 

 

DESCRIEREA SERVICIULUI COSTURI LUNARE 
 

MAXI 20 , viteza transfer de pana la 20 Mbps 29 de lei  

MAXI 50 , viteza transfer de pana la  50 Mbps 39 de lei  

MAXI WIRELESS, viteza de transfer de pana la 50 Mbps 
(modem wireless inclus) 

49 de lei  

MAXI BUSINESS, IP public fix, viteza de transfer de pana la 50 
Mbps   

89 de lei 



 
 

 
 

5. Despagubirile pentru lipsa serviciului se vor calcula conform tabelului de mai jos : 

DESPAGUBIRI DISPONIBILITATE 

5% din suma taxei lunare de abonament pentru care s-a 

inregistrat incalcarea disponibilitatii garantate 

95% > D > 90% 

20% din suma taxelor lunare de abonament pentru care 

s-a inregistrat incalcarea disponibilitatii garantate 

90% > D > 85% 

25% din suma taxelor lunare de abonament pentru care 

s-a inregistrat incalcarea disponibilitatii garantate 

85% > D > 80% 

50% din suma taxelor lunare de abonament D < 80% 

 

6. Incetarea contractului. 6.1. Prin acordul de vointa al partilor, in termenul de valabilitate, fara plata de daune, daca au fost 

achitate integral obligatiile. 6.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului inainte de data de maturitate, platind o taxa de 

reziliere de 100 de EURO. 6.3 Rezilierea se poate face fara achitarea vreunei taxe daca : a) Disponibilitatea lunara a serviciului, 

este mai mica decat 80% pe o perioada de trei luni consecutive. b) S.C. MAXINET COMMUNICATIONS SRL  este declarat in 

stare de faliment. 6.4. S.C. MAXINET COMMUNICATIONS SRL poate rezilia prezentul contract, fara a fi necesara orice 

formalitate daca: a) Beneficiarul nu achita tarifele pentru serviciile furnizate si penalitatile aferente in termen de 15 zile de la 

data scadenta a facturii b) Beneficiarul incalca obligatiile prevazute in acest contract si in anexele contractului. c) Beneficiarul 

conecteaza la sistemul S.C. MAXINET COMMUNICATIONS SRL  orice echipament despre care S.C. MAXINET 

COMMUNICATIONS SRL nu a fost informat ori nu si-a dat acordul, sau altereaza, modifica, repara echipamentul sau sistemul 

instalat apartinand S.C. MAXINET COMMUNICATION SRL ; d) Beneficiarul prejudiciaza securitatea retelei sau incearca (cu sau 

fara succes) obtinerea de informatii ce nu au un caracter public, indiferent daca aceste informatii se afla in reteaua S.C. 

MAXINET COMMUNICATIONS SRL sau apartin altor retele cu care SC MAXINET COMMUNICATIONS SRL este conectat.                   

e) Impotriva Beneficiarului sunt initiate proceduri de lichidare sau faliment, ori este actionat in judecata pentru credite 

scadente si nu isi onoreaza obligatiile fata de S.C. MAXINET COMMUNICATIONS SRL  f) Daca la data semnarii contractului au 

fost prezentate acte sau informatii false, incorecte ori incomplete. 6.5. Prezentul contract poate inceta la expirarea 

termenului daca una dintre parti o notifica pe cealalta cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea termenului, a perioadei 

initiale sau a perioadei extinse, dupa caz. 6.6. In cazul in care contractul este reziliat conform paragrafului 6.3., Beneficiarul va 

plati sumele restante pana la data rezilieri contractului.7. Plata facturii. 7.1. Data scadenta a facturii este data de 1 a lunii 

urmatoare, iar plata se face in termen de 10 zile de la emiterea facturii.  Plata se poate face la casierul mobil, prin colectare 

anuntata telefonic sau prin SMS  ; 7.2. Prima factura se va calcula fractionat astfel : Data Scadenta – Data Activarii (de ex. 

daca instalarea se face in data de 12 si scadenta este in data de 01, luna urmatoare, se va plati pentru 18 zile in care clientul a 

beneficiat de serviciile S.C.MAXINET COMMUNICATIONS SRL) 7.3. Pentru plata anticipata a abonamentului pe un an de zile se 

ofera un discount de 10 la suta. 8.Contact echipa tehnica : 0737 04 38 50.  

Data………...... 

Furnizor,         Beneficiar, 

 

S.C. MAXINET COMMUNICATIONS SRL 



 
 

 
 

CONTRACT DE CUSTODIE ECHIPAMENTE 

 

Obiectul prezentului contract il contituie oferirea in custodie de catre Prestator a urmatoarelor echipamente :  

-Echipament client Cambium ePMP 1000 – 1 buc, (serie …………………….…………….. …………………..  ………………. …….) 

- Modem wireless, (serie ………………….………. …………………. …………….. ……..) 

-cablu cat. 5e - ……….. m 

-mufe RJ 45 -2 buc 

Valoarea totala a echipamentelor ce trebuie achitata in conditiile pierderii sau distrugerii lor este de 100 EUR. 

Prestatorul va menţine echipamentele de conectare in stare buna de funcţionare. Orice funcţionare necorespunzatoare va fi 

semnalata de Beneficiar de indata. Beneficiarul este raspunzator pentru deteriorarea/defectarea echipamentelor din culpa 

sa/a angajatilor sai. Ca urmare, Prestatorul va factura Beneficiarului suma reprezentand contravaloarea reparatiei 

echipamentelor sau valoarea acestora (mentionata mai sus), in cazul in care ele nu mai pot fi reparate. In momentul incetarii, 

din orice motiv, a contractului de prestari servicii incheiat intre Beneficiar şi Prestator, Beneficiarul va restitui echipamentele 

in starea in care le-a primit, mai puţin uzura lor normala, şi va permite reprezentanţilor Prestatorului sa ridice echipamentele 

de la sediul sau in termen de maxim 48 de ore de la primirea solicitarii Prestatorului in acest sens. In caz de refuz, beneficiarul 

va plati o penalitate stabilita de Prestator in urma unei evaluari, pentru echipamentul aflat in custodie la momentul respectiv. 

Data………...... 

Furnizor,         Beneficiar, 

S.C. MAXINET COMMUNICATIONS SRL 

 

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE SI ACCEPTANTA 

 

Prezentul Proces Verbal certifica instalarea si punerea in functiune de catre Furnizor, in locatia Beneficiarului, a 

echipamentelor mai sus mentionate. Data semnarii prezentului Proces Verbal este considerata data inceperii furnizarii 

serviciilor S.C. MAXINET COMMUNICATIONS SRL. 

  

Data………...... 

 

Furnizor,                   Beneficiar, 

S.C. MAXINET COMMUNICATIONS S.R.L.  


