
TURIȘTI CONTRACT DE SERVICII
PASS Vouchere de vacanță

A) DATE LEGALE:

Incheiat între,

| ADMINISTRAȚIA LACURI
PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREŞTI

IEȘIRE
Ziua

Nr

fe cura 07 ana

SODEXO PASS ROMÂNIA SRL, Nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J 40/9STB/1998, cod inregistrare În scopuri de TVA. RO 11071295, capital
social 19.200.000 lei, Sesiul legal: Bucureşti, Novo Park, Clădirea G,Str. Fabrica de Glucoza nr. 5, seclor 2,Tel. 021 204 45 46, Fax: 021 208 Sf DD,
“e-mail info.rorpsodexo.com, Legal reprezentată de: Sven MARINUS În calitate de Director General
Gont aferent încasare valoare nominală Turist Pass: RO28 TREZ 7005 0600 1X01 3081, deschis a Trezoreria (uritalea teritorială): ATCPMB.
Cont aferent incasare costuri emitere Turist Pass: RO36 TREZ 7005 069X XX0D 0390 deschis la Trezoreria (unitatea teritorială): ATCPMB.
Denurită în continuare EMITENTĂ

si

Bataia juriaica: ADMINISTRATIA LACURI,PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI

Nr. de înregistrare la Registrul Comerţului J 1,
“

1,
=

Cod fiscal / Cod unic, 14008314

Domeniu de activitate (conform CAEN):
=

Cod CAEN: E
Domeniu: lA public D privat

Adresă sodiu legat: sr SOS.BUCURESTI-PLOIESTI Nr BB pi” se” m ap” secor 1

Localitate: BUCURESTI
Judeţ: BUCURESTI

Cod poştal:

== [RIOSTT] SETE] IA "B SITE]
Legal reprezentată prin nara: MARIUS ALBISOR

Funcția: DIRECTOR GENERAL
Denumită în continuare CLIENT”

B) DATE COMERCIALE CLIENT vouchere de vacanță Turist Pass
520 250,00Necesar anualde Turist Pass (loa val nominală Lei)

Di Clientul este de acord să primească din partea EMITENTEI comunicări comercial

363ÎN. de angajați pentru care se achizijonează lurst Pass:

publicitare prin email, fax, postă, sms, si alte canale de
comunicare și platlorme de social media, având în vedere că prin acestea EMITENTA îi aduce la cunoștință informați privind noi servici, oferte
promoționale, concursuri cu premii etc. Clientul poate relrage oricând acest acord prin trimiterea unui erai la info roBBsodexo com

| CONDIȚII CONTRACTUALE PENTRU VOUCHERE DE VACANŢA Turist Pass.

4. DEFINIȚII
În sensul CONTRACTULUI. termeni manțanați în continuare au_următoaree
înțeles EMITENTA = Sodor Pass România S.RL: CUENT / ANGAJATOR =
Persoană ridică ce ese în repa corvanda EMITENTEI enlerea de Tura Pass pentu
BENEFICIARI, AFILIATĂ=persoana judică d satede afiee l ENITENTEI, nRomânia caro aezonă dolo RENE TICIATI în ara ms nrd lernl“EMITENT, Tuns Pasn sehmbul SERVICIILOR TURISTICE omeraiazat) UNITATEI

UNITĂȚI sunatură din Româna sie AFILIATE n are se pat utila Tur Pas
CONTRACT — pzenulnt sere,deCENT ȘI EMITENIA, meuzăna imera

SI Pnl ace mica arat în cnFriml joi FOMANDA =
document anis do CLIENT în formau Vanamia de CHITENTĂ, prin care se
Stabileşte numele şi pronumele BENEFICIARILOR craale atrbiueTurit Pasa codul
numere personala fecârul BENEFICIAR, numânil Turia Pass acordat pentr fiecare
BENEFICIAR, valoarea nominală 2 vouehet Tri Pasa și valoarea nominală tolală
- voucherlor de vacanță TurPass acotae fecăui BENEFICIAR, numiri lot de

Tur Pass co urmează să 16 emis de care EMIIENIA; Tunat Pasa | vouchere de
vacanță Turist Pasa=vouchere de vacanță pe sup ri amize de ENITENTĂ în
canale LEGI. LEGE=OUG fr /2009 priv acordarea vero de vacanță IG
"i. 2152008 pei aprobarea Normelor metodologica prund scordrea vaualrlor
de vacanță, precum și Ioate normale, ordinele șisau natucunie da apăcare (ncusv
modifică impera ce, eventua ar apărea uteror sermâni CONTRACTULUI)

SERVICI TURISTICE=pachau de servi tunica cae poale achzilanal confor
LEGII rin intermediul vouchereor Turist Pas. prestated AFILIATELE din România
BENEFICIAR=persoana facă, avănd cartata de sara i CLIENTULUI, nominalizată

“e acest prin nume, pronume i cad numeri personal, crea CLIENTUL Î acordă Turia
Pass în vederea cumpărări SERVICIILOR TURISTICE; PARTE PĂRȚI = CLIENTUL ŞI

sau EMITENT,
2. CONDIŢII PREALABILE
OLICIITUL declaă și con CA (a) este U peisoană juacă logat Hogslata

În Români. (0) are capadialea de n tamnași va executa CONTRACTUL în siiConformitate cu LEGEA.
3- OBIECTUL CONTRACTULUI
3.1 CLIENTUL sală EXITENTEI, ia aceasi accptă aere de Turist Pass desinate
BENEFICIARILOR și organizarea și executarea servo legale necesare viză
acestora,
32 Destnaj Tuns Pass os cea provăzula de LEGE, respectiv exclusiv petru
achizijonarea de BENEFICIARI a SERVICILOR TURISTICE de la FILIAȚI
33 Necesarul anua de Turist Pas si numărul de BENEFICIARI sunt saiite pe prima
pagnă a prezentului CONTRACT.
34 umâni concret de Turist Pass v9-f slabit pin COMANDĂ, afectată de că

“ve CLIENT, vând formatulde comandă presibit de EMITENTĂ și modatăție de
transmitere agreate de PĂRȚI, Tun Pass se ivează CLIENTULUI în termenul d Tvrare
stabăt în Anexa la prezentul CONTRACT, dr nu mai devreme de plata TurPas iaamuror i sertor feentde către CLIENT.
35 Tura Pass neuizate de căra CLIENT pot1 resitute EMITENTEI la săştuela 2 n Înalt CONTACT, daba atente Vchate
“a înca valabil. CLIENTUL va putea restu EMITENTE! Turist Pas, ate perioada
devalora, în cazul înce raportor de muncă ante CLIENT şi BENEFICIARI,
precum i lus Pass necuvene poti LEGI
*DUNATA

4-1 CONTRACTUL tă în vigoaa la ala sei CONTRACTULUI de câve amoae
PARI

CONTRACTUL esle valabil până la date do 2120 si se ronoiese
automat pair o noua pefoadă de2lan, ca excep cai în caro una dePĂRTI anunță întenția sa de a nu profu CONTRACTUL Înate de dala aniversară a
CONTRACTULUI, pro” nolcare_limză caalate PARI, cu” respectarea
Sbigatoio_a, nul proavi de O de zie calendarice anloior Gate expiră
CONTRACTULUI

5. PREŢUL CONTRACTULUI. VALOAREA NOMINALĂ
5.1 CLIENTUL datorează EMITENTEI și e alo să: schite () valoarea sanie de
bază constând în vlerea nomnală a Turt Pass cotul Ingimalli reprezentând
voucher Turist Pass, cosul eter scoti, precum și TVA aferent aceztor și)valoarea atorsei constate (de servcii acțonae menționate în Anexa),
precum și TVA aferentă acestora.
5. Naloarea nomaală a unui voucher Tura Pas sa stalșt de camun acră decătre
PĂRȚI cu respectarea prevederilor LEGI (a,3an, 5, OUtr 2008),
53 Costl imprimat reprezentând vouchetul TuPast, cotul omori acetuia,
și vlarea ate serii adțonale sut cale aie În Aneza 1 2 CONTRACTULUI
Spaioa 1 Vaante KUN ȘI AU IDOL VA,
5.4 În caz de întărire la lată. CLIENTUL datorează EMITENTEI penaltăț de întărire
În cuantum de 0.1% din suma nepllă, pe zi de Inrzere. Cuaturul petltăir de
Întârziere poat depăși suma asupra căi penități se aplică
PLATA ŞI LIVRAREA.
8.1 Livrarea TuPasnu va roaizată înainte de pata integrală a facturi peeorma
corespunzloare, ransmică de EMITENTA penru COMANDA respectiv, Pita Ture

Pass şi servo acijonale exiențiat în fureproforma ranaised EMITENTĂ se
“area pro eament banca2 Caalate conți dre a volehreor de vacanță Turist Pasa și seriile aerente
(i. serică de bază și serică aițonal) un revăzule în Anexă 3 CONTRACTULUIIT viona

W



7. OBLIGAȚIE EMITENTEI
EMITENA se ceigă
a) să organizezo și a execut sovcile legale necesar pentu iizarea Tura Pass) să asigure sculat văr Tuns Pass cre CLIENT și clor returnate de cre
AFILIATE,

1 ă atigrealemant de secta al imprime
4) să părească ș să Ivreze CLIENTULUI n cofermtat cu CONTRACTUL «rumâni
“e Tun Pass prevăzut în COMANDĂ:

să comunica, CLIENTULUI lia unlățior AFILIATE stemului vouchraor de
“Vacanță, Tura Pass, în armat diarnic tau prin punea la dlpozțe pe alesi“n 2odoxobeneie
Ns8achleAILIATELOR valoarea vochereode vacanță Turist Pasa)legalși coralTambursable și (i) lost confor LEGII şi CONTRACTULUI de câre BENEFICIARI,

5) să inreprină este demrsurepouaflre once persane uree propuse de
CLIENT și care înuește conții legale; 1) să ina În facura aferenta srvdebaza în vederea decontare ce CLIENT, 1) numi d arde dt-o sani contră,
care caractorzaazăcronclgia rise de vouchere vacanţă  ENITENTEI, Z)rumăil
de Turist Pass 3) cost ema Turist Pass 4) valoarea nomială unui voucher Tu
“Pas, Imerimaă pe acest, d seria rată, ) vlarealală corespunzătoare numânite TurPaza) numărul contul ancadin i denumirea bănci la care ÎȘrescie contul EMITENT
OBLIGAȚII E CLIENTULUI
CLIENTUL se blat

a) să nu comande Turt Pass dacă nu indepnește arie con legală în vigoare în
Mmamentl endri COMENZII În aces sans, anderea unai COMENZI reprezintă
centrarea că ANGAJATORUL CLIENTUL îndepnște aceste condi legal”) a acte EMITENTEI până la dala sabii perlar, nosral conravalorea
nominală totala 3 Ture Pass comandate ici cosul inprmaelr reprezniănd
Turt Pas, cotul oma acestora şi vlorea caloțate servi contracte, nl
)săi Insriască pe BENEFICIARI să nu vândă și ă folosească vouchere Turist Pass
“darcu capul de asahzțonia SERVICIILE TURISTICE și dorin UNITĂȚILE care alaază
avoclantale speciale de idenificare ale EMITENTEI
d) să disibuie TuPass numai salariala să ndrept legal prinşi tza și să
însulască pe aceia asupra conților legal şi contract de uizare (pci dar

fară a se limita a narile apleable BENEFICIARILOR
S)săretureze EMITENTE vcucharl Turist atsnecvede col maltriula data expiră
valabitați acestor,
NsăcomunicsEMITENTEIinlormende 24arodeladatacon tari tuprafurtlul laicăsală Faudulase Turist Pas precr și naentată în acesee corricarea
va mențlna seria numărul Tura ase urle, tifeste sau vizat rauduloz, atol didenicare ale. BENEFICIARULUI, improjurarea. candetii apei, demersuri legale
feztuat şi măsurile iale că urmare 3 constatari fapt

3) să informeze BENEFICIARII asupra” () apti că se spori de căro aceștia
Sonravloarea SERVICIILOR TURISTICE presate de câe AFILIATE care depățeşie
Valarea Tur Passrile (9) terei de comerializare a Tur Paze în sant
unor sume de bași sau ile bunuri şi sau se: (i) trdcței deatza Tur
Pass și În ate eopu decăt cale prevazute de LEGE, (+) nerdelei depre a nui
est d bar la Tun Pasa n cazul în care sura corespunziteare salsa ste mai Tucă
Cect valoarea nominală Tura Paza,

REZILIEREA. NEEXECUTAREA. SUSPENDAREA,
9.1 Prezentul CONTRACT va pula frezat de pl drept. ăăpreaviz, fă intrvnța
inaanțlr de decat, şi ră nici la fornalat supita de către orare die
Păi În caz de neexocularo Sau Oxscuare necarespanzăloar de cr cealalta Pare
a acre dintre obigațile sale prevazute în Conta la data prima de câve Pariaa
În cupă a declarați de rezlre să pin soare recomandată ci confirmare de
rinite, ax cu cofiare de primire, ralo confere de Iar au cute, Partea
espelvă find de drept în întrlre,
92 PĂRŢILE conuîn mod expres că executarea obliațlo EMITENTEI rezulindn prezentul CONTRACT rate cuepandată de rep şi oră ricin fl de foraltle pe
periada în care EXITENTA nu maden, dn orce mot, auloizața de a emile
“Vouchere de vacanță, deode utotățiecampatnte,
93 PĂRȚILE con În mod exprescă EMITENTA ru va dalora CLIENTULUI nicu fel de
„lespăgubi pentu neindepiniea cbtgațlor sale datorită matvalo revăzut la al 52,
(14 Executarea CONTRACTULUI se suspendă de pin dreptpentu perioadă În care
CLIENTUL nu st legi Indrepăță a acorda saunasăivouchere de vacanță Tu
10. FORȚA MAJORĂ
Nici PARTE nu va fi rpunzăloae și ni nu va putea î considerată ca încălcat
prezenul CONTRACT în cazul în cafe aceata se găzeşle în imposibiatea de a
Tespecta una de olgațile sale (cu oxceța atigații de lată a prațali care
“a ebul afectată de CLIENT la scadeaîn oes siluațe) n caz de Față Major.
Va i considerată Fo Najră arce. avenimant extern, imprevizi, invncibi” și
ineulab, Independent de vonța PĂRȚILOR cum ar  zblu, Incende, explozii,
inundații, cuverun, rev, PARTEA afectată de Fara Majră va. vanat
alolalie PĂRȚI un carficat emis de Camera de Corr şi duse » România

al
Pentru și în numele CLIENTULUI: Dsscroz opens
(semnătură reprezentant Client)

Data: Ștormpilă Client

atestă sia de Foră Majră nt-un termen de 30 zi de la data nervii
cazului de Fo Major. Dacă în caz de For Iajră PĂRȚILE nu sunt n măsură să“sacul oblațle conractaie, PĂRȚILE se ve reuni nu fermen de5(inci) zide
fa ntervenț cazul petru2adopta măsurile pe carele consideră necesare în vederea
ore îndeplini a CONTRACTULUI sau ponta dead d comun acord încaarea sa
În cazul n car s-a efectuat aceste comunicări, n modalități menționate TI ua
PARTEA afet de Far oră va decazuă ii dreptu de 3 invoca evenimentul de
ForNajr drept cauză de exonerare, Dacă înt-un taren de  (şaa) un de fa dala
Întervnței cazului de FaMajor PĂRȚILE nuag i un scor, orcaedie PĂRȚI
poat ncta unilateral prezentul CONTRACT.
“MODIFICAREA CONTRACTULUI
1.1 Prezaiul CONTRACT poatfi moft numaprin acordulci semna şi datat
ambelor PĂRȚI. Orice modiicare produca sfcirupen Vor
11.2 Prevederi sinea precedent nu se aplică salar pravizule de ariel 54
i nici atcăror modă legal Imperive, ici cu privira la valoarea Tominală a
oucherlr de vacanță Tu Pasa.

Ye. UIGI
rea iu rezultând din înlrreara sau execulaea prezentului CONTRACT cae nu
poate rezlvat amiabă într-un termen de 30 (reize) de2, va slaonat de căt
Înslanțle competente dela sil EMITENTE.
13. DREPT APLICABIL
Prezeului CONTRACTise apică toate provadrie legale în vigoare în România
Încusş n mod spec le Ordonantei de Urgnia 02009 cu fost rome,
ariel i instrucunle de aplcare (nclusiv adere carear apărea uter seri
CONTRACTULUI, ipoale iparatv le aceora făcând part inlegraniă n

CONTRACT,
14- DISPOZIȚII FINALE
141 Cu excela unor dspoați exprese cantare În prezantul CONTRACT, arie
licare/ comunicare adresată de căuna de PĂRȚI eseva eu oaată
„n scfoar rocamandală ci contrar de pre ax Cu cofrare de Vans,“Ci cu conimare de Wvrae au curier în lenți următor persoane

Pentru Emitenti:DU na
Pareza: Novo Park, dadrea Gr Si Fares de Diazeă nr S, seaZ, BLaeși
“Te 021 204 48.48*Fax 02 20691 00 Era norogbsodaxo om
Pentru Client: Dl/ana: NOICA os
Adresa RENE EEEa E EEE
Fiecare PARTEeste cbiată să formeze celațtă PARTE cu priv la aice schimbare
releiare la datele saldo idntficare (n speci în pruța areal și 2 numerar de
ontac) cu cl pui 7 (şt) ziînsde datarea espace modic
142. CUENTUL șI EMITENTA acceptă În mod expo ca, are alor bineşi
reSproe Și xabie reztând dn prezentul CONTRACT (cae fară ilare dolore
bănești esua din Anexă 1 prezentului CONTRACT)pt compeneate de PĂRȚILE
prezentului CONTRACT.

14.3 În cadrul rola comerciale care face cecul prezentului CONTRACT, PĂRȚILE
Pai ajunge în Siuaja de ași comunica Înre le un anunit numar de date Cu

racier personal. PĂRȚILE se abigă să respacie ansablul sispozilr cprine în
legi și În al ace nermate aplicsbie în mater. În contecnță (3) CLIENTUL se
băgă să colceze d la BENEFICIARI și să transfere EMITENTEI, ca respecieea
dispoziilo legale aplica, toalo date porsorae și informații rafetoare la
BENEFICIARI care sut necesare penru erlorea zarea, procesarea și decantrea
ranzațlor cu vouchere de vacanță Ş pent îndepirea arcăror le act alerte
prezentului CONTRACT. (6) EMITENTA sa obligă să păstreze în conți de siurnțăalpride la CLIENT șisă n le iazeze în ale scopuri decăt ci pont care

“au fos primit. Obinere consințământul și normarea persoanelor zale (n spec
“ar fărăase îmila BENEFICIARI) n confermiate cu dspaziție legale alcable,
abținerea aprobări necesare precum i focareaaricăror formală pertruprlucarea“ll cu cara persana (nus de către EMITENT) i pent vanterl dezvlurea
acestor date căe EMITENTA În conformat u dapaație legale aptcable, tuîn
sarana CLIENTULUI, care garantează, po EMITENTA impolrva consecințelor Şi
prlențlor prove in parea respecivlr persoane stu aulrtățio competi,
14.4. În conformat cu provaderl Art 1202-1203 d Codul ia, PARȚIE conf
ăi a isoi negociat prevedere prezanului CONTRACT ş că sun de acoăln mod
sprecu Ioal prevedere CONTRACTULUI. Termenul de prescaae spa în cazul
caror avănd ca abis drepturi ale CLIENTULUI rezulte dn prez CONTRACTst de 1 un) an,
14.5ANEXE, nextle la prezentul CONTRACT, senale de PĂRȚI, fa parte integrantă

din CONTRACT.

Prezaniul CONTRACT ese înoeă şi senat în două exerpare original, câte unul
Pentru care PARTE,

$ ADUNSTRAȚIA

CUR PROD)
LEII &e

Sodexo Pass România SRL

Pentru şiîn numele Sodexo Pass România SRL:
Sven MARINUS - Director General

Data:



TURIST ANEXA 1 la contractul de servicii sodexoPASS vouchere de vacanță OUALITY OF LIFE SERVICES

ÎNCHEIATĂ CU:

Denumire juricica; ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI

ÎN. de înregistrare la Regisirul Comerţului J L 1 Cod ficat / Cod unic 14008314

Costul editării vouchorelor Turist Pass

Oforta STANDARD Turist Pass.
* Imprimarea voucherelor Turist Pass cu valoarea nominală, datele de identificare ale campaniei cint, numele. prenumele şi codul numeric personal“e uilizatorului şi celelate elemente obligatorii conform legi + Utilizarea hârtiei securizate + Ambalarea şi sigilarea voucherelor Turist Pass Într-un
Pachet de plastic securizat + Factura electronică + Accesul la Help Line 021 204 45 48 » Asistență permanentă + Comunicarea modificărilor legislative
și noutățlor din domeniul beneficilor extra-salaiae și motivaționale, prin buletinul informativ Info Pass, dedicat partenerilor Sodexo « Oferirea de condiții
speciale la achiziționarea celorlate servicii ale Sodex.
Termen livrare: "zile lucrătoare de la încasarea banilor în contul Sodexo

Extra-sorviciu Preţ Menţiuni Preţ final negociat
(ei fără TVA) (lei fără TVA)

Prestarea servicilor 001% din valoarea nominală 0.01 eilcontract
Navigator 1Slei7 adresă
Pic Stei 7plic
Te 010 1ei7 voucner
Logo 010 1el 7 voucher
Împrimare adițională la cererea|1%
Clientului (comandă greşită,
plecare salariat din cadrul
companiei etc)
Rambursare la cererea Cent | 1%
a valorii voucherelor Turist Pass
neuliizate din vina Benefcailor

Calculul valorii facturii se va face conform secțiunii “Preţ final negociat" sau, în lpsa prețului final negociat. conform secțiunii “Preţ”

Achiziţionarea Extra-senvicilor Turist Pass este opțională pentru Angajator. Extra-servicile Turist Pass pentru care Angajatorul optează la data semnării
prezentului CONTRACT sunt prevăzute în aceaslă anexă. Pentru comenzile ulterioare, Angajatorul are dreptul de a modifica prin Comanda erisă,
Numărul de Exra-servii Turist Pass pentru care optează pentru luna respectivă, conform tarifelor din prezenta anexă. Prin semnarea prezentei anexe
Angajatorul îşi exprimă în mod expres consimțământul cu privire la prelucrarea şi transferul de către Ermitentă a datelorsale cu caracter personal în“conformitate cu prevederile legale aplicabile

Adresă principală de livrare: Str: BUCURESTI-PLOIESTI
Nr. 8B Bl Se TELIT Ap,

Sector Locantare: BUCURESTI
dudeţ

=
Cod poșta

Telfixcompanie: =
Telmobil companie: 0723490511 Foxcompanie =

VISOIU FLORANCEPersoana responsabilă cu recepțonarea voucherlor d vacanță:

Fucja INSPECTOR SPECIALITATE -,, 0745963094 «mai; florance.visoiuQalpab.ro

Adresă de livrare: Str: =
Nr.

__ e Se. = A
Sector: Localitate: =

Judeţ; - Cod poştal:
—

Telfix companie: - Tel mobil companie:
= Fax companie:

“

Persoana responsabilă cu recepționarea voucherelor de vacanță: -

Funcţia:
ăi

Tel. “ e-mail =

ADMNSTRATIA LACURI PARCURI I AGREMENT BUCURESTI _[£ cusrațăPlNE, Since

CUENT

Pentru şi în numele CLIENTULUI
(semnătură reprezentant Client)

Bentrușiîn numele Sodexo Pass România SRL:
Sven MARINUS -Director General

Dat: 12-07.2019 Ștampită Client. Data:


