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Formular de comandă dispensere

Număr contract:

Stimate client,
Vă mulţumim pentru că aţi ales dispenserele Lotus Professional. Suntem convinşi că aţi făcut alegerea corectă. Utilizatorul final, numit în
continuare ("Client") comandă prin prezenta şi Georgia-Pacific ("GP") este de acord să împrumute Clientului, următoarele dispenser(e)
("Dispensere") în conformitate cu termenele şi condiţiile de mai jos, "Clientul" este de acord, prin prezenta, să plătească o Taxa de Servisare
pentru fiecare dispenser. Dispenserele vor fi livrate de un distribuitor numit sau direct de către GP.

SISTEME IGIENICE LOTUS PROFESSIONAL:
NR. COD DESCRIERE
502225

SISTEM DE HÂRTIE IGIENICĂ COMPACT, PLASTIC TRANSPARENT ALBASTRU

502226

SISTEM DE HÂRTIE IGIENICĂ COMPACT, PLASTIC TRANSPARENT ALB

294015

DISPENSER COMPACT, OTEL INOXIDABIL

294020

SISTEM DE HÂRTIE IGIENICĂ SMARTONE, PLASTIC TRANSPARENT ALBASTRU

Numele societăţii

294019

SISTEM DE HÂRTIE IGIENICĂ SMARTONE, PLASTIC TRANSPARENT ALB

Număr client. Distribuitor

294030

DISPENSER SMARTONE, OTEL INOXIDABIL

K90000

SISTEM CU ROLĂ ENMOTION PROSOAPE DE HÂRTIE, PLASTIC TRANSPARENT ALBASTRU

DETALII UTILIZATOR FINAL "CLIENT"

Adresa
Cod poştal

Telefon

Semnatura Client:

E-mail
Persoană de contact
Tipul societăţii

"DISTRIBUITORUL" sau VÂNZĂTORUL EN GROS implicat

Numele societăţii

Data:

Persoana de contact la vânzătorul en gros

Semnatura distribuitor:

Locaţia
Angajat Lotus Professional
Angajat vânzător en gros

GEORGIA PACIFIC - LOTUS PROFESSIONAL

Angajat serviciu clienţi

Semnatura Angajat GP:

SISTEM CU ROLĂ ENMOTION PROSOAPE DE HÂRTIE, PLASTIC TRANSPARENT ALB

402996

DISPENSER ENMOTION INCASTRABIL, OTEL INOXIDABIL

402996 + 402997 DISPENSER ENMOTION INCASTRABIL + KIT DE MONTAJ PERETE, OTEL INOXIDABIL
Data:

Localitatea

Nr. client Lotus Professional vânzător en gros

K90001

TAXA
CANTITATE
DE SERVISARE

Comandă vânzare nr.
Data

-

-

403099

DISPENSER ENMOTION IMPERMEABIL, TRANSPARENT ALBASTRU, PLASTIC

K89315

SISTEM SERIA 3000 DE PROSOAPE DE HÂRTIE

E02226

OPTIMA/MARATHON DISPENSER MAXI, ALB, PLASTIC ABS

E02229

OPTIMA/MARATHON DISPENSER MINI, ALB, PLASTIC ABS

294014

OPTIMA/MARATHON DISPENSER, OTEL INOXIDABIL

E02230

SĂPUN SPRAY 800ML, PLASTIC ALB

400171

SĂPUN SPRAY 400ML, PLASTIC ALB

401795

SĂPUN SPUMĂ 800ML, PLASTIC TRANPARENT ALBASTRU

402711

SĂPUN SPUMĂ 800ML, PLASTIC TRANPARENT ALB

294018

DISPENSER SAPUN SPUMA, OTEL INOXIDABIL

401783

AIR REFRESHING SISTEM DISPENSER

400855

SISTEM PENTRU CURĂŢAT CAPACUL TOALETEI

E02240

SISTEM DE SERVEŢELE DE HÂRTIE REFLEX 1 STRAT ROLĂ MINI, (ABS ) PLASTIC

E02238

SISTEM DE SERVEŢELE DE HÂRTIE REFLEX 1 STRAT ROLĂ MIDI, (ABS ) PLASTIC

E02239

SISTEM DE SERVEŢELE DE HÂRTIE REFLEX 2 STRATURI ROLĂ MINI, (ABS ) PLASTIC

E02237

SISTEM DE SERVEŢELE DE HÂRTIE REFLEX 2 STRATURI ROLĂ MIDI, (ABS ) PLASTIC

298210

DISPENSER SMARTSTOCK PENTRU FURCULITE

298220

DISPENSER SMARTSTOCK DE CUTITE

298230

DISPENSER SMARTSTOCK PENTRU LINGURITA CU UTILIZARI MULTIPLE

402222

JUSTONE DISPENSER DE TEJGHEA

402249

JUSTONE DISPENSER DE CAPACITATE MARE

402250

JUSTONE DISPENSER INCASTRABIL IN TEJGHEA

402838

JUSTONE DISPENSER DE MASA

DOPUNA(E):
NR. COD

DESCRIERE

CUTII

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
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Termene şi condiţii
A. Proprietatea GP asupra dispenserelor:

• Toate dispenserele sunt şi vor rămâne proprietatea GP. Clientul nu deţine şi nu poate pretinde nici un interes de proprietate
privind dispenserele de mai sus. Clientul este autorizat să utilizeze dispenserele în conformitate cu termenii menţionaţi în
acest contract de împrumut. Clientul nu are dreptul să împrumute, să închirieze, să vândă sau să dispună în alt mod de aceste
dispensere fără aprobarea scrisă prealabilă a GP, GP având dreptul de a refuza o astfel de aprobare.
• Clientul trebuie să permită GP şi agenţilor săi să aibă un acces rezonabil la dispensere pe durata programului normal de lucru
în vederea inspectării, reparării, modificării, schimbării sau îndepărtării acestora, şi în acest scop trebuie să permită şi să
asigure accesul în spaţiile în care sunt localizate aceste dispensere.
• Dispenserele de mai sus nu devin montaje atunci când sunt ataşate pe proprietatea clientului, iar clientul nu va împiedica şi
nu va permite grevarea acestor dispensere cu drepturi de retenţie.

B. Utilizarea restricţionată a dispenserelor:

• Clientul va utiliza dispenserele de mai sus pentru scopul exclusiv de dozare exclusivă, sub marca GP, a prosoapelor,
şerveţelelor, săpunurilor, deodorantelor sau a altor produse sanitare dozate (denumite colectiv "Produse GP") marcate
cu sistemul de control GP, care sunt autorizate pentru a fi utilizate în dispensere şi sunt achiziţionate de la un distribuitor
autorizat. Utilizarea altor tipuri de prosoape, şerveţele, săpun, deodorant sau alte produse în dispensere, în afară de
produsele GP,va produce consecinţele detaliate la litera E a acestor termene şi condiţii de închiriere.

C. Proprietatea intelectuală:

• Orice drept de proprietate intelectuală (“Proprietatea intelectuală”), incluzând mărcile comerciale, denumirile comerciale,
patente, drepturi de autor, drepturi de design înregistrate, know-how precum şi orice etichete, concepte de publicitate
şi promovare precum şi literatura utilizate în legătură cu dispenserele este şi trebuie să rămână proprietatea GP.
• Clientul nu are voie să cauzeze sau să permită efectuarea de lucrări care afectează sau pot afecta ori pune în pericol
drepturile de proprietate intelectuală ale GP. Clienţii nu au voie: să îndepărteze sau să permită altora să îndepărteze
de pe dispensere orice componente, etichete, nume comerciale, logo-uri sau alte marcaje; de asemenea să deterioreze sau
să adauge dispozitive la aceste dispensere, în orice manieră.
• Clientul trebuie să notifice GP prompt şi pe larg, în scris, în legătură cu orice contrafacere sau diluare a produselor ca şi orice
acţiuni, plângeri sau reclamaţii privind procedura în legătură cu orice proprietate intelectuală.

D. Garanţii:

• GP garantează că, pentru o perioadă de 5 ani de la data instalării dispenserului, acest dispenser nu va prezenta defecţiuni de
manoperă şi materiale în ceea ce priveşte funcţia sa de dozare a produselor autorizate GP ; cu condiţia ca, totuşi, clientul să
raporteze în scris GP, imediat după descoperirea oricărui defect, menţionând locaţia dispenserului defect, natura defecţiunii
şi data instalării respectivului dispenser defect. În afară de garanţia stabilită expres în această secţiune, GP renunţă la toate
celelalte garanţii, exprese sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la, toate garanţiile implicate de vânzare şi adaptare
pentru un anumit scop în legătură cu dispenserele.
• Dacă GP determină că într-un dispenser există defecte de manoperă sau de material, GP trebuie, la alegere, să repare
defectele sau să înlocuiască dispenserul defect. Clientul recunoaşte în mod expres, înţelege şi accepta că remediile
menţionate în prezenta sunt REMEDII EXCLUSIVE pentru care clientul recunoaşte şi este de accord, că remediile menţionate
aici sunt SINGURELE REMEDII EXCLUSIVE la care clientul este îndreptăţit în caz de defecte ale materialelor sau manoperei în
limitele garanţiei menţionate mai sus , prin prezenta .
• Cu excepţia reparaţiilor sau înlocuire de mai sus, clientul este de acord că trebuie să fie responsabil pentru toate celelalte
lucrări de întreţinere şi reparaţii ale dispenserelor şi să suporte toate costurile şi cheltuielile legate de acestea.
• GP nu este responsabilă pentru nici o pierdere, daună, costuri sau cheltuieli rezultate din instalarea improprie, utilizarea
improprie sau abuzarea dispenserelor de către client, sau din utilizarea produselor nedestinate sau autorizate de GP pentru
utilizarea în dispensere.

E. Dreptul de îndepărtare şi reluarea în posesie a dispenserelor:

• Clientul poate termina închirierea înainte de termenul de cinci ani, cu sau fără motiv, cu notificarea prealabilă, cu treizeci (30)
de zile, în avans a GP.
• GP poate încheia închirierea cu efect imediat pe baza unei notificări scrise către client (i) dacă clientul încalcă orice dispoziţie a
acestei relaţii de închiriere, incluzând, dar fără a se limita la, utilizarea produselor neautorizate; (ii) dacă clientul se angajează în
orice activitate legată de încălcare a oricărei legi, a oricărui regulament sau a oricărei reguli care poate avea un efect negativ
asupra bunei credinţe sau a reputaţiei produselor GP.
• Ca urmare a încetării acordului de către una dintre părţi, clientul are dreptul la (30) zile pentru a returna dispenserele la GP pe
cheltuiala clientului.
• Dacă clientul nu îşi îndeplineşte obligaţiile în acest interval de treizeci (30) de zile, GP prin agenţii săi sau reprezentanţii săi are
dreptul de a intra în spaţiile clientului în timpul programului normal de lucru pentru a îndepărta dispenserele fără a-şi asuma nici
o răspundere privind daunele produse spaţiilor, care au fost necesare în mod rezonabil pentru aceste operaţiuni de îndepărtare.
GP are dreptul de a factura clientului costurile generate de îndepărtarea şi reciclarea dispenserelor.
În nici un caz clientul nu va putea recupera taxele de închiriere.

F. Dreptul aplicabil:

• Aceste termene şi condiţii se bazează şi sunt formulate în conformitate cu legislaţia României.

G. Durata:

Termenul de închiriere trebuie să fie de cinci ani de la data livrării oricărui dispenser închiriat la client, dacă nu este încetat de oricare
dintre părţi în conformitate cu subpunctul E a acestor termene şi condiţii. După cinci ani dispenserul închiriat devine proprietatea
clientului fără alte cheltuieli suplimentare.

H. Date personale:

Datele personale ale clientului sunt procesate pentru a crea şi actualiza dosarele clienţilor GP. Aceste date sunt destinate exclusiv
uzului intern al GP. Dacă clientul îşi doreşte să acceseze, să modifice sau să solicite GP să nu proceseze datele sale, este rugat să
transmită această rugăminte în scris la adresa de mai jos.

I. Reziliere:

Dacă oricare dintre aceste termene şi condiţii sunt considerate invalide, nule sau inaplicabile, acest termen sau această condiţie
devine inoperabilă şi nulă, dar restul condiţiilor rămân valabile integral şi drepturile şi obligaţiile părţilor trebuie construite ca şi cum
termenii şi condiţiile nu ar conţine acest termen considerat invalid, nul sau inaplicabil.

Recomandări
1. Citiţi termenele şi condiţiile acestui contract, apoi semnaţi contractul.
2. Completaţi cantităţile corespunzătoare de dispensere Lotus Professional de care aveţi nevoie.
3. Detaliile utilizatorului final şi ale distribuitorului trebuie completate integral.
4. Utilizatorul final semnează acordul şi primeşte copia galbenă ca dovadă.
5. Transmiteţi originalul alb către:
Georgia-Pacific Slovakia, s.r.o.
Departamentul de servicii cu clienţii
P.O. Box 26,
T. Vansovej 1,
920 01 Hlohovec,
Slovakia.

