Acord de Parteneriat
Prezentul contract are la baza activitatea site-ului www.romaniaexplorer.com , (denumit in continuare
RomaniaExplorer), site gestionat si administrat de catre societatea Explorer Management, care detine toate drepturile in
legatura cu acest portal de turism.
RomaniaExplorer este un portal de turism care isi propune sa reuneasca cu ajutorul unor instrumente specifice (harta
digitala) parteneri din domeniul turismului romanesc, astfel incat sa prezinte utilizatorilor (vizitatorilor) sai o oferta
unitara, completa si actualizata de servicii turistice precum si o baza de informatii despre obiectivele turistice din
Romania.
Scopul principal al realizarii acestui site este oferirea catre utilizatori a unui sistem practic si intuitiv care sa le puna la
indemana informatia necesara si mijloacele de realizare (rezervari online, date complete de contact ale
furnizorilor) pentru desfasurarea unei activitati turistice in Romania.

Principii de colaborare:
Ø

Serviciile oferite partenerilor

Partenerii pot beneficia de servicii gratuite si/sau oneroase in cadrul colaborarii cu RomaniaExplorer.
Ø

Serviciile oferite utilizatorilor

Serviciile oferite utilizatorilor sunt puse la dispozitie cu titlu gratuit, nefiind necesara inregistrarea (login) pentru a avea
acces la informatiile din continutul site-ului.
Prezentul Acord se incheie Intre:

EXPLORER MANAGEMENT SRL , societate cu raspundere limitata cu sediul in Bistrita, judetul Bistrita Nasaud,
Aleea Salciilor nr.2 Sc.C Apt 42, cod postal 420151, numar de intregistrare la Registrul Comertului J06/786/2005, Cod
Unic de identificare RO 17925702, Cont bancar: Cod IBAN RO80RZBR0000060006974417 (RON) deschis la
Raiffeisen Bank Bistrita, sucursala Viisoara
numit in continuare Explorer, reprezentat prin d-na Anca POP in calitate de director
si
Partener RomaniaExplorer.com
Societatea/PFA:______________________________________________________________________
Sediul: _____________________________________________________________________________
Reg.Com: ___________________________________________________________________________
CUI:________________________________________________________________________________
IBAN: ______________________________________________________________________________
Banca: ______________________________________________________________________________
Reprezentat prin: D-na/Dl. ____________________________________ in calitate de _______________
Obiectul contractului
Obiectul contractului il constituie reglementarea raporturilor, drepturilor si obligatiilor care guverneaza relatia dintre
Explorer si Partener pentru urmatoarele servicii solicitate:
Pachetul de servicii _______________________________ incepand cu data de __________________ pana la data de
___________________________.
Obligatiile Explorer
Explorer pune la dispozitie Partenerului unul sau mai multe dintre urmatoarele servicii:

Ø

Includerea in baza de date a site-ului continand adresele ofertantilor de servicii de ospitalitate

Ø

Realizarea de pagini pentru Partener in cadul site-ului RomaniaExplorer

Ø

Conducerea vizitatorilor RomaniaExplorer catre paginile Partenerului aflate pe site-ul RomaniaExplorer sau a
propriului site al Partenerului, prin linkuri directe situate in listele cu ofertele de cazare din fiecare regiune.

Ø

Oferirea de consultanta cu privire la actiunile de marketing si promovare in domeniul online pe care partenerul
le poate realiza prin intermediul site-ului RomaniaExplorer

Ø

Realizarea serviciilor pentru Parteneri in intervalele de timp mentionate pentru fiecare pachet de servicii

Aceste servicii sau diverse combinatii ale lor pot diferi in functia de perioada aleasa si de promotiile aflate in
curs. Partenerul va alege in functie de varianta de servicii si pachete de servicii in vigoare la data primei facturi, care se
va gasi publicata in pagina Servicii din sectiunea Parteneri a site-ului RomaniaExplorer. Prezentarea in detaliu a
serviciilor alese se considera anexa la prezentul contract.
Obligatiile Partenerului
Partenerul are obligatia de a lua la cunostinta prevederile prezentului contract
Partenerul are obligatia de a trimite in timp util lui Explorer prin persoanele desemnate si prin mijloacele stabilite (prin
email, daca nu s-a stabilit altfel) toate informatiile necesare publicarii ofertei Partenerului in paginile RomaniaExplorer.
Partenerul intelege ca termenul de realizare si punere la dispozitie a serviciilor platite catre Explorer este conditionat de
furnizarea in totalitate a acestor informatii.
Partenerul are obligatia de a anunta in termenul cel mai scurt prin mesaj email orice modificare a datelor de contact sau
ale datelor continute de oferta de servicii publicata pe RomaniaExplorer
Partenerul are obligatia de a plati tariful calculat pentru serviciile alese in termenul stipulat pe factura proforma. Accesul
la serviciile RomaniaExplorer se va face dupa creditarea sumei reprezentand contravaloarea facturii emise de Explorer
in contul acestuia.
Încetarea Acordului de Parteneriat

Puteţi renunţa la Parteneriatul cu noi la orice moment şi pentru orice motiv înştiinţând în prealabil intenţia de încetare a
colaborării cu Explorer.
Dacă aţi ales să deveniţi Partener pentru o perioadă determinată, obligaţiile de plată legate de încetare se determină
conform celor prevăzute în secţiunea plati a prezentului document.
Explorer poate înceta sau suspenda Parteneriatul: (i) oricând şi pentru orice motiv, pe baza unei notificări prealabile de
30 de zile; (ii) fără notificare, dacă încălcaţi termenii acestui Acord sau al oricărui alt acord dintre dvs. şi Explorer sau
dacă violaţi Politica noastră de utilizare acceptabilă sau orice regulă aplicabilă utilizatorilor. Dacă (în cazul unui
Parteneriat cu termen fix) încetaţi Parteneriatul înainte de sfârşitului termenului fixat sau dacă Explorer încetează
Parteneriatul dvs. pentru violări ale prezentului Acord, ale Politicii noastre de utilizare acceptabilă sau a oricărei reguli
aplicabilă utilizatorilor, suma plătită cu titlu de abonament sau contravaloare servicii nu va fi rambursată de către
Explorer - în întregime sau parţial. Dacă Explorer încetează Parteneriatul dvs. fără motiv şi dvs. aţi plătit în avans
pentru serviciile oferite, Explorer vă va rambursa suma reprezentând abonamentul corespunzător numărului de luni
rămase nefolosite din termenul Parteneriatului dvs. Când Parteneriatul dvs. s-a încheiat, Explorer poate cu sau fără
notificare către dvs., să şteargă orice date (incluzând emailul şi conţinutul de web site) stocat pe serverele noastre. Orice
suspendare sau încetare nu va absolvi pe nimeni de obligaţiile asumate şi acumulate înainte de data efectivă de încetare.
In lipsa unei notificari din partea Partenerului, se considera acceptata continuarea contractului in conditiile existente pe
o perioada similara (1 an). Explorer va emite si va trimite Partenerului factura pentru urmatoarea perioada. In cazul in
care apar modificari in oferta/tarifele Explorer si aceasta nu mai corespunde ofertei/tarifelor initiale, Explorer va
notifica Partenerului prin email asupra noilor conditii inainte de a proceda la facturare.
Prezentul acord a fost incheiat astăzi, _______________, in doua exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

EXPLORER MANAGEMENT,
Anca POP – Director

BENEFICIAR,

