
 

 Cod Partener _____________________  

Contract de vanzare-cumparare  

Nr. ____________  
Incheiat la data de ______________________ intre:  

1. Partile contractante  
1.1 SC ESCAPADE FASHION SRL, cu sediul in Timisoara, str. Herculane, nr. 57, ap. 1, judetul 

Timis, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J 35/3614/2004, avand codul unic de 

inregistrare RO 17002561 şi contul bancar nr. RO 21 BTRL 0360 1202 3252 6300 deschis la Banca 

Transilvania Timisoara, reprezentata prin Costinas Catalin Paul in calitate de Administrator , in 

calitatate de VANZATOR(denumita in continuare ”Compania”),  

si  

1.2. _________________________________________, cetatean roman, nascut in loc. 

___________,jud. ______________, la data de___________________, cu domicliul in 

___________________________, str. _____________________________, nr. ________, bl. 

_______, sc. ____, ap. ___, jud. _____________, identificat cu CI/BI seria _____ nr. ____________ 

eliberata de __________________________, avand CNP __________________________ , telefon 

______________________, adresa de e-mail __________________________________, avand cont 

bancar nr. ____________________________________________, deschis la Banca 

___________________________, in calitate de CUMPARATOR (denumita in continuare “Partener 

Autorizat”).  

Preambul:  

Escapade Fashion (Compania) comercializeaza ciorapi, lenjerie de corp, accesorii si alte produse pe 

teritoriul Romaniei, unor clienti independenti, denumiti in continuare Parteneri Autorizati.  

Sistemul de vanzare este cel de vanzare directa catre o retea de clienti (Parteneri) prin intermediul 

site-ului oficial www.escapadefashion.ro.  

Compania are raporturi de colaborare cu Partenerii Autorizati ca parti contractante independente, 

raporturi reglementate prin prezentul Contract.  

Avand in vedere ca intreg contractul urmeaza a fi supus legii romane, iar prevederile sale urmeaza a 

fi raportate la politica comerciala de promovare a vanzarilor, prevazuta in ghidul de Partener 

Escapade, in materialele informative Escapade si in cadrul site-ului www.escapadefashion.ro si prin 

newsletter, de care Partenerul Autorizat a luat in mod real la cunostinta.  

Avand in vedere ca, prin prezentul contract, Partenerul Autorizat doreste sa cumpere produse 

Escapade despre care declara ca s-a informat in prealabil din datele puse la dispozitie, in orice mod, 

de catre Companie.  



2. Obiectul contractului  
2.1. Obiectul prezentului contract il constituie Vanzarea-Cumpararea in sistem de vanzare directa a 

produselor companiei SC Escapade Fashion SRL.  

3. Durata contractului  
3.1. Prezentul Contract se incheie doar cu persoanele care au implinit varsta de 18 ani.  

3.2. Prezentul Contract se incheie pe perioada nedeterminata si intra in vigoare la data semnarii de 

catre parti.  

4. Pretul si plata contractului  
4.1. Partenerul Autorizat va face plata in cadrul termenului de plata mentionat pe factura.  

4.2. Partenerul Autorizat va face plata facturilor, intr-unul din conturile firmei Escapade Fashion:  

RO 21 BTRL 0360 1202 3252 6300 Banca Transilvania;  

RO 38 BRDE 360S V328 6646 3600 BRD Groupe Societe Generale;  

Sau in alte conturi bancare comunicate de catre SC Escapade Fashion SRL.  

5. Obligatiile partilor  
5.1 Obligatiile Companiei  

5.1.1. Compania se obliga sa predea marfa Partenerului Autorizat in termen de maxim 10 zile, din 

momentul realizarii acordului, conform art. 1294-1295 din codul civil roman.  

5.1.2. Compania va livra marfa, prin intermediul firmelor de curierat.  

5.1.3. Compania garanteaza pe Partener Autorizat pentru orice evictiune si raspunde pentru viciile 

aparente ale bunurilor, daca acestea sunt denuntate in termen de 2 zile de la primirea marfii de catre 

Partener Autorizat, precum si pentru viciile ascunse ale bunurilor, daca acestea sunt denuntate in 

termen de 2 zile de la constatarea lor si nu mai tarziu de 7 zile de la primirea marfii de catre 

Partenerul Autorizat.  

5.1.4. In cazul respectarii termenelor privind denuntarea viciilor, remedierea viciilor sau inlocuirea 

produselor, se va face in termen de maxim 10 zile de la denuntarea viciilor.  

5.1.5. Compania se obliga sa informeze Partenerul Autorizat despre aspectele legate de utilizarea 

produselor, modificarea preturilor, promovarea produselor, prin intermediul catalogului Escapade, 

prin intermediul site-ului www.escapadefashion.ro sau prin newsletter.  

5.1.6. Compania are dreptul de a modifica preturile marfurilor ce fac obiectul prezentului contract, 

fara o notificare in prealabil.  

5.1.7. Compania are obligatia sa comunice prin intermediul materialelor informative Escapade, prin 

intermediul site-ului www.escapadefashion.ro sau prin newsletter orice alte costuri aditionale ce 

privesc desfasurarea viitoare a activitatilor reglementate in prezentul contract.  

5.2 Obligatiile Partenerului Autorizat  

5.2.1. In cazul in care Partenerul Autorizat recomercializeaza produsele Escapade, acesta isi asuma 

obligatia de a informa compania SC Escapade Fashion SRL si de a obtine toate  



autorizatiile cerute de lege, fiind singurul responsabil de plata impozitelor si taxelor catre diversele 

fonduri sociale. La cererea Partenerului Autorizat, compania SC Escapade Fashion SRL va oferi 

informatii in legatura cu acest aspect, inclusive numere de telefon si adrese ale institutiilor abilitate. 

Totusi, compania SC Escapade Fashion SRL nu raspunde de nerespectarea de catre Partenerul 

Autorizat a conditiilor impuse de legislatia romana.  

5.2.2. In cazul in care Partenerul Autorizat comercializeaza produsele Escapade, cu respectarea 

conditiilor prevazute la art. 5.2.1 de mai sus, va utiliza in mod exclusive sistemul de vanzari directe. 

Pentru revanzarea produselor Escapade este interzisa folosirea marcii, a siglei si a insemnelor 

Escapade, altele decat cele agreate de catre companie si fara acordul expres al SC Escapade Fashion 

SRL. In acest sens va intrevem prevederile art. B6 din Legea 84/1998 a Marcilor si indicatiilor 

geografice, precum si cele ale art. 5 si 6 din Legea 11/1991 cu privire la concurenta neloiala.  

Totodata, Partenerul Autorizat se obliga sa accepte termenii si conditiile comunicate de Companie in 

ghidul de Partener Escapade, in materialele informative Escapade, in cadrul site-ului 

www.escapadefashion.ro si prin newsletter.  

5.2.3. Partenerul are obligatia de a declara la sediul Companiei SC Escapade Fashion SRL, orice 

activitate comerciala legata de produsele Escapade, dupa inregistrarea sa la organele fiscale si de a 

semna eventualele acte aditionale la acest contract, prin care se stipuleaza drepturile si obligatiile 

Companiei SC Escapade Fashion SRL.  

5.2.4. Partenerul Autorizat va raspunde personal pentru orice incalcare sau abatere de la art. 5.2 al 

prezentului contract si va suporta consecintele unei activitati care nu este conforma normelor in 

vigoare.  

5.2.5. Partenerul Autorizat are dreptul de a primi pe credit produsele solicitate, daca Compania este 

de accord cu aceasta modalitate, in conditiile stabilite de catre SC Escapade Fashion SRL, cu 

obligatia ca Partenerul Autorizat sa achite factura/facturile in cauza la termenul mentionat pe factura.  

5.2.6. Partenerul Autorizat are obligatia de a plati contravaloarea marfii cumparate in termenul de 

plata mentionat pe factura.  

5.2.7. In cazul nerespectarii termenului de plata mentionat pe factura, compania SC Escapade 

Fashion SRL isi rezerva dreptul de a percepe Partenerului Autorizat penalitati de intarziere pentru 

facturile in cauza, precum si o taxa de incredintare a debitelor restante catre Agentii de coletare a 

creantelor, in cazul in care compania foloseste serviciile unei astfel de agentii.  

Cuantumul penalitatilor va fi stabilit periodic si comunicat Partenerului Autorizat in notificarile 

trimise de compania SC Escapade Fashion SRL prin orice mijloace(e-mail, fax, notificare…) la 

expirarea termenului de plata.  

5.2.8. Partenerul Autorizat are obligatia de a depune toate diligentele, inclusiv in ceea ce ii priveste 

pe Liderul sau superior, pentru a lua la cunostinta de eventualele taxe suplimentare privind 

nerespectarea acestui contract.  

5.2.9. Partenerul Autorizat poate fi incurajat pentru fidelitatea sa fata de compania SC Escapade 

Fashion SRL, prin acordarea de reduceri si promotii prezentare in ghidul de Partener Escapade, in 

materialele informative Escapade, in cadrul site-ului www.escapadefashion.ro sau prin newsletter.  



6. Clauza de confidentialitate  
6.1. Avand in vedere specificul activitatilor desfasurate de catre Partenerul Autorizat in temeiul 

prezentului contract, partile recunosc ca respectarea secretului referitor la datele si informatiile la 

care va avea acces Partenerul Autorizat, constituie o obligatie a acestuia, care trebuie respectata pe 

tot parcursul derularii, precum si dupa incetarea prezentului contract.  

6.2. Sunt confidentiale urmatoarele: informatii, date si documente incluzind aici, fara restrictii, 

operatiuni, date financiare, date de vanzari, planuri de afaceri, societati afiliate, precum si nume, 

adrese postale si de e-mail, numere de telefon ale Partenerilor Companiei de care Partenerul 

Autorizat a luat cunostinta prin orice mijloc, chiar şi accidental. Prezenta enumerare a activităţilor 

prohibite nu este exhaustivă, fiind deschisă atât pe orizontală cât şi vertical.  

7. Incetarea contractului  
7.1. Prezentul contract inceteaza de drept, fara a mai fi necesara interventia unei instante 

judecatoresti, in urmatoarele cazuri:  

- Partenerul Autorizat nu depune nici o comanda pe codul atribuit timp de 6 luni consecutive.  

- Oricare dintre parti nu isi indeplineste ori isi incalca oricare dintre obligatiile sale enumerate la art. 

5, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a 

acestora va duce la rezilierea prezentului contract.  

- Partenerul Autorizat cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara 

acordul celeilalte parti;  

- in conditiile in care un Partener Autorizat actioneaza in justitie, reclama la unul dintre organismele 

de control ale statului sau la alte institutii sau organizatii aspecte care pot aduce prejudicii de imagine 

sau financiare Companiei, fara ca acestea sa fi fost comunicate in scris catre Companie (si fata de 

care Compania nu a avut un raspuns in termen de 30 de zile);  

- prin rezilierea unilaterala de catre Companie, cu notificarea Partenerului Autorizat cu 15 zile inainte 

ca aceasta sa produce efecte, fara punere in intarziere ori alta formalitate prealabila şi fara nici o 

obligatie din partea Companiei privind compensarea, restituirea, plata de daune sau alte raspunderi 

ale acesteia fata de Partenerul Autorizat si fara interventia instantelor judecatoresti.  

7.3. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte 

parti, cu cel putin 15 zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.  

7.4. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre 

partile contractante.  

8. Raspundere contractuala  
8.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate 

din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii 

lor.  



8.2. Partile au convenit ca prezentul contract sa reprezinte, in conditiile legii, titlul executoriu pentru 

incasarea facturilor total sau partial neachitate, urmand a se proceda la executarea silita, fara somatie 

sau acordarea unui termen de gratie.  

8.3. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor 

judecatoresti din Timisoara, Romania.  

9. Clauze finale  
9.1. Compania isi rezerva dreptul de a modifica termenii prezentului contract, inclusiv a anexelor 

acestuia, daca exista, in intregime sau partial, cu anuntarea acestor modificari prin orice forma 

permisa de lege, intr-un termen de 15 de zile de la data aparitiei acestor modificari. In situatia in care 

Partenerul Autorizat nu este de acord cu modificarile aparute, poate cere incetarea imediata a 

prezentului contract.  

9.2. Partenerul Autorizat are atribuit, potrivit prezentului contract, si a sistemului de vanzare directa 

al companiei SC Escapade Fashion SRL, un cod de Partener, inregistrat in sistemul informatic al 

companiei, in baza caruia poate fi identificat, istoricul de activitate reglementata de prezentul 

contract.  

9.3. Validarea datelor din sistem se va face prin verificarea documentelor de identitate in original si 

va fi atestata de catre Lider prin aplicarea semnaturii pe copia documentelor de identitatece se 

ataseaza prezentului contract, insotita de mentiunea conform cu originalul, ce confirma verificarea de 

catre Lider a acestor documente originale.  

9.4. Partenerul Autorizat va fi indrumat si informat asupra oricarei modificari survenite de catre 

Sponosorul sau Liderul superior.  

9.4. In cazul in care Partenerul Autorizat devine debitor restant al Companiei SC Escapade Fashion 

SRL, este de acord cu aducerea la cunostinta publicului, prin mijloacele mas media, a numelui sau a 

sumei datorate.  

9.5. Pentru garantarea obligatiei de plata a contravalorii produselor achizitionate pe credit de catre 

Partenerul Autorizat, persoana care l-a recomandat, denumita in continuare Lider, va raspunde moral 

si material, pentru si in solidar cu respectivul Partener Autorizat, conform legii.  

9.6. Prezentul contract a fost semnat azi ___________________ in prezenta ambelor parti, in doua 

exemplare, cate unul pentru fiecare parte.  

SC ESCAPADE FASHION SRL _________________________  
Administrator  

Costinas Catalin Paul 

 

 

Nume si Semnatura Partener 

 

 

Nume si Semnatura Director 


