
SC Everest Expedition SRL  
J03/989/2002 CUI: 15099884 
Pitesti,  Str.  Mihai Viteazu,  
Bl. P21,  Sc. C,  Et. 4, Ap 18 

 
CONTRACT FURNIZARE INTERNET Nr…… 

 

Incheiat intre:  SC Everest Expedition SRL, cu sediul in Pitesti, Str. Mihai Viteazu, Bl. P21, Sc. C, Et. 4, Ap 18 
inregistrata la reg. com. cu nr J03/989/2002, Cod fiscal 15099884 ca Furnizor de internet si  
Dl/D-na/firma: …..………………………........………………….cu domiciliul/sediul in .……….....…………………………… 
reprezentata de: ..……………........... posesor al BI/CI seria...., Nr............CNP:....................................... ca Beneficiar. 

 
OBIECTUL CONTRACTULUI 

Realizarea conectarii beneficiarului la Internet prin reteaua proprie in conditiile respectarii clauzelor prevazute in contract: 
  
1. SC Everest Expedition SRL se obliga: 
1.1. Sa presteze serviciile prevazute fara o intrerupere mai mare de 24 ore in cazul unor defectiuni majore, schimbari de 

echipament sau din vina tertilor; 
1.2. Sa ofere suport tehnic contra cost in cazul modificarilor echipamentelor abonatului. Informatii si cereri la tel 

0348.401.442sau 0728.851.839 
1.3. Sa instaleze serviciul abonatului in max. 30 (treizeci) zile calendaristice de la data incheierii contractului prin procesul 

verbal de predare a serviciului si echipamentului destinat abonatului. 
 
2. Beneficiarul se obliga: 
2.1. Sa achite catre Everest Expedition SRL contravaloarea serviciului prestat pentru luna precedentă; 
2.2. Sa cunoasca si sa respecte normele legale si regulile generale de utilizare a retelei globale de date, Furnizorul 

nefiind raspunzator de fraudele efectuate de Beneficiar pe internet. 
    
3. Clauze contract: 
3.1. Abonament lunar este: 20 lei 
3.2. Conditiile abonamentului:  
Viteza maxima este 30Mbps, viteza minima este 2Mbps,  
*Viteza maxima nu inseamna viteza garantata aceasta putand creste sau scadea in functie de incarcarea retelei. 
3.3. Abonatul are obligaţia de a nu modifica IP-ul specificat de furnizor. 
3.4. Echipamentele date spre folosire beneficiarului (dacă este cazul) prin procesul verbal de predare al acestora se vor 

înapoia Furnizorului în cazul încetării contractului. 
3.5. Echipamentele care aparţin abonatului (calculatorul) nu face obiectul acestui contract. 
3.6. SC Everest Expedition SRL isi rezerva dreptul de modificare a tarifelor aplicate, in conformitate cu legislatia in 

vigoare sau din alte motive, cu anuntarea in prealabil a Beneficiarului cu cel putin 30 (treizeci) zile inainte. De 
asemenea, poate modifica si schimba tipul de conectare si echipamentul aflat in custodia abonatului in functie de 
necesitati; în cazul modificării tarifului sau a parametrului serviciului aferent, beneficiarul poate renunţa la contract, 
fără plata de costuri suplimentare. 

3.7. În cazul unei intreruperi a serviciului, aceasta perioada se va scadea din abonament daca este din vina 
Furnizorului, neputand exista nicio alta pretentie  de orice fel din partea abonatului, daca internetul nu functioneaza. 
Formula de calcul a penalizarii: 31zile*24ore=744 puncte, 1 ora=0,04 lei; 

3.8. In cazul depistarii unor fraude informatice, incluzand modificari de IP-uri, echipamente sau nr. de calculatoare 
nedeclarate in retea, fludari si generari de trafic artificial, etc., Furnizorul isi rezerva dreptul de a suspenda serviciile 
catre abonat pana la rezolvarea problemelor generate de Beneficiar, chiar anularea contractului fara plata vreunei 
despagubiri pretinse de Beneficiar. 

3.9. Plata abonamentului se va face intre 05-20 a fiecarei luni pentru luna precedentă; 
3.10. Neplata  abonamentului pana pe 30 ale lunii in curs duce la suspendarea temporara a serviciului pana la achitarea 

sa. Reconectarea in acest caz se face gratuit in termen de 2 zile. Serviciul se desfiinteaza la 30 zile intarziere, 
reconectarea acestuia se face numai dupa plata integrală a restanţelor fara plata altei taxe de reconectare.  

3.11. Modalităţile de plata ale facturii: a) la încasator pe data de 5 a fiecărei luni în curs pentru luna precedentă  b) la 
sediul firmei specificat în contract între 5-20 ale fiecărei luni în curs pentru luna precedentă între orele 16-19 sau c) la 
ca casieria Pro Credit Bank din Piata Vasile Milea in contul RO79 MIRO 0000 8071 3492 0101 intre 5 şi 20 a 
fiecărei luni în curs pentru luna precedentă. 

3.12. Rezilierea contractului se poate face de Beneficiar sau Furnizor prin cerere cu 30 zile in avans; 
3.13. Prezentul contract este valabil 1 an din momentul semnării. Innoirea contractului se va face automat daca nu apar 

obiectii ale nici unei părţi sau modificări cotractuale, dar poate fi reziliat sau suspendat in orice moment tinand cont 
ca o luna este indivizibila. 

3.14. Orice litigiu va fi soluţionat pe cale amiabila sau dacă nu este posibil litigiul va fi dedus spre soluţionare Instanţelor 
competente; 

3.15. Forţa majora apăra de răspundere partea care o invoca, in condiţiile legii. 



4. Informatii utile:          
Telefon service: 0348.401.442 sau  0728.851.839 
Telefon client: …………………………………………………………………………….. 
Adresă client: str. Mihai Viteazu, Bl. Sc. Ap. Nr. 
Mac client: …………………………………………………………………………………. 
IP client: ……………………………………………………………………………………. 
Site oficial: …………………………………………………..….…….. www.pitnet.ro 
Info viteza: ……………………………………………………..…www.speedtest.net 

Anexa 1 
1. Abonament 30 Mbps                20 lei 
Viteza maximă de transfer pe care o pot atinge aceşti utilizatori este de 30 Mbps  
 

Orice utilizator al reţelei poate verifica viteza pe care o are la un moment dat daca acceseaza pagina 
www.speedtest.net, iar transferul pe care l-a efectuat până la un moment dat dacă va accesa de pe orice browser adresa 
www.pitnet.ro sectiunea transfer. Pentru nelămuriri sunaţi la 0728.851.839 sau pe mail la popidanandrei@yahoo.com 

 
Prezentul contract a fost incheiat in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare dintre parti. 

 
 
Data ……………….., 
 
          Beneficiar,                      Furnizor, 

         SC Everest Expedition SRL  


