CONTRACT DE DISTRIBUITOR
Incheiat in temeiul Codului civil
(Denumit in continuare "Acordul")

PARTILE:
UNIQ COSMETICS ROMANIA reprezentata de
SC TAILORECORE ONLINE SRL-D
CUI: 33676190
Cu sediul social la: Arad, str. Horia nr. 7 corp A ap. 5
Inregistrat: in Registrul Comertului cu nr. J02/1037/2014
Reprezentat de: Vadim Ginsari, reprezentant autorizat
E-mail: vadim@uniq-global.com
Banca Transilvania, IBAN: RO95BTRLRONCRT0272566201
(Denumita in continuare "UNIQ COSMETICS ROMANIA")
si
Nume:
Adresa:
E-mail:
Telefon:
CUI:
Cu sediul social la:
Banca, Numar de cont:
(Denumit in continuare "Distribuitor")
(UNIQ COSMETICS ROMANIA si Distribuitorul sunt colectiv denumite si "Partile")

INTRUCAT:
(A) UNIQ COSMETICS ROMANIA este angajata in vanzarea parfumurilor si a altor produse cosmetice
(denumite in continuare "Produsele"). Pentru a creste vanzarile produselor, UNIQ COSMETICS ROMANIA
doreste sa coopereze cu distribuitorii care, prin propriile activitati independente, vor contribui la
cresterea vanzarilor produselor si la crearea unei retele de membri si distribuitori;
(B) Distribuitorul doreste sa stabileasca cooperarea cu UNIQ COSMETICS ROMANIA si sa contribuie la
cresterea vanzarilor produselor pe care UNIQ COSMETICS ROMANIA le poate si doreste sa le ofere
Distribuitorului, inclusiv, fara restrangeri, dupa cum urmeaza: Distribuitorul va cumpara o cantitate mai
mare de produse la pret redus si ulterior sa le vanda clientilor in nume propriu si pe cont propriu sau sa
pastreze produsele pentru uz personal. Distribuitorul doreste, de asemenea, sa creeze o retea de
membri si distribuitori;
(C) UNIQ COSMETICS ROMANIA este de acord sa plateasca un Comision Distribuitorului in functie de
cantitatea de Produse achizitionate si de cifra de afaceri a Retelei de Membri si Distribuitori.

PARTILE CONVIN DUPA CUM URMEAZA:
1. DEFINITII

1.1 Cu exceptia cazului in care se prevede altfel in prezentul acord sau in anexele acestuia, termenii si
conditiile definite in prezentul acord (inclusiv anexele la acesta) au urmatoarele semnificatii:
"Produse" inseamna desemnarea colectiva a tuturor produselor (bunuri si servicii) pe care UNIQ
COSMETICS ROMANIA este capabila si dispusa sa le vanda Distribuitorului, in scopul revanzarii catre
terte persoane sau pentru uzul propriu al Distribuitorului.
"Reteaua de Membri si Distribuitori" inseamna persoanele care au incheiat un acord de membru
(membri) sau un acord de distributie cu UNIQ COSMETICS ROMANIA si care a fost realizata datorita
activitatilor Distribuitorului.
"Comision" inseamna remuneratia primita de Distribuitor in stransa legatura cu numarul de Produse
achizitionate si cifra de afaceri a Retelei de Membri si Distribuitori, toate cele de mai sus in termenii si
conditiile specificate in Planul de Marketing.
"Codul de etica" inseamna anexa 1 la acord, disponibila si la adresa www.ro.uniq-global.com .
"Plan de marketing" inseamna anexa 2 la acord, disponibila si la www.ro.uniq-global.com
"Anexe" inseamna Codul de etica si Planul de marketing.

2. OBIECTUL ACORDULUI ȘI FORMA DE COOPERARE

2.1 Distribuitorul este de acord sa achizitioneze produsele de la UNIQ COSMETICS ROMANIA intr-o
cantitate care nu este specificata in prealabil, in scopul revanzarii catre clienti si / sau pentru uz propriu.
2.2 Distribuitorul este de acord sa respecte dispozitiile prezentului Acord si ale anexelor sale in orice
moment in timpul vanzarii si promovarii Produselor si in timpul oricarei alte activitati in legatura cu
Produsele.
2.3 UNIQ COSMETICS ROMANIA este de acord sa plateasca Comision Distribuitorului in functie de
cantitatea de Produse achizitionate si de cifra de afaceri a Retelei de Membri si Distribuitori.
2.4 Distribuitorul achizitioneaza Produsele de la UNIQ COSMETICS ROMANIA pe baza unor sub-comenzi,
in conformitate, printre altele, cu termenii si conditiile de afaceri ale UNIQ COSMETICS ROMANIA.
2.5 Dreptul Distribuitorului de a achizitiona Produse de la UNIQ COSMETICS ROMANIA se creaza la data
intrarii in vigoare a prezentului Acord.
2.6 Distribuitorul cumpara si vinde Produsele in numele si in contul sau. Distribuitorul nu se afla intr-o
relatie de tip angajat-angajator sau intr-o relatie similara cu UNIQ COSMETICS ROMANIA si nici nu
trebuie sa creeze impresia unei astfel de relatii. Distribuitorul nu actioneaza sau comercializeaza in
calitate de angajat al UNIQ COSMETICS ROMANIA sau in calitate de persoana autorizata de UNIQ
COSMETICS ROMANIA in niciun mod, indiferent daca este in virtutea unei procuri sau a oricarui alt titlu
legal. Cooperarea contractuala in temeiul prezentului acord nu constituie nici o reprezentare comerciala
in sensul Codului civil si nici o alta forma de reprezentare, iar Distribuitorul nu trebuie sa faca o astfel de
impresie. Distribuitorul ia la cunostinta ca UNIQ COSMETICS ROMANIA respecta cu strictete aceste
prevederi ale Acordului si va aplica strict si viguros compensatii pentru orice daune / daune care ar fi
suportate de UNIQ COSMETICS din cauza incalcarii acestei prevederi.
2.7 Distribuitorul trebuie sa obtina autorizatia corespunzatoare pentru desfasurarea activitatilor
comerciale, daca o astfel de autorizatie este ceruta de o reglementare juridica si sa indeplineasca - pe
cont propriu - toate obligatiile fata de aceste activitati, incluzand obligatiile care decurg din
reglementarile fiscale si de licentiere comerciala, fara a selimita la ele. Distribuitorul este de acord sa
informeze UNIQ COSMETICS ROMANIA, fara intarzieri nejustificate, asupra oricarei modificari privind
autorizarea de a desfasura activitatea si inregistrarea fiscala.

3. Remunerare

3.1 UNIQ COSMETICS ROMANIA este de acord sa plateasca Distribuitorului un Comision al carei valoare
va fi stabilita in conformitate cu Planul de Marketing.
3.2 Comisioanele vor fi platite o data pe luna, in functie de indeplinirea termenilor si conditiilor stabilite
in Planul de marketing.

3.3 UNIQ COSMETICS ROMANIA este de acord sa plateasca Comisioane Distribuitorului cel tarziu in a 25a zi calendaristica a lunii urmatoare celei in care Distribuitorul in care a devenit indreptatit sa il
primeasca.
3.4 Comisionul va fi platit direct in contul bancar al Distribuitorului specificat in prezentul Acord.
3.5 Partile au convenit in mod expres ca UNIQ COSMETICS ROMANIA poate sa anuleze toate creantele
datorate de Distribuitor, indiferent daca sunt sau nu platite, contra oricaror creante datorate
Distribuitorului, indiferent daca sunt sau nu platite.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGATIILE PARTILOR

4.1 Partile convin sa coopereze si sa isi furnizeze reciproc toate informatiile necesare.
4.2 Un Distribuitor care incalca / si-a incalcat obligatiile care ii revin in temeiul prezentului Acord sau un
Distribuitor care - in lumina tuturor circumstantelor – se presupune ca trebuie sa stie ca va incalca
obligatiile care ii revin in temeiul prezentului Acord, trebuie sa notifice UNIQ COSMETICS ROMANIA de
natura problemei care impiedica / va impiedica Distribuitorul sa-si indeplineasca obligatia, precum si
consecintele acestui inconvenient. Notificarea trebuie facuta fara intarzieri nejustificate, dupa ce
Distribuitorul a aflat de problema sau daca, procedand cu atentie,a anticipat-o.

5. TERMENUL ACORDULUI

5.1 Prezentul acord va intra in vigoare si va avea efect la data semnarii acestuia de catre ambele parti.
5.2 Prezentul acord poate fi reziliat de comun acord de catre parti sau prin notificare scrisa data de UNIQ
COSMETICS ROMANIA sau Distribuitor in conformitate cu articolele 5.3 si 5.4 din acord.
5.3 UNIQ COSMETICS ROMANIA poate rezilia acest Acord printr-o notificare scrisa:
• in cazul in care Distribuitorul se angajeaza in comportamente care incalca prezentul Acord, Codul de
Etica sau Planul de Marketing, rezilierea Contractului are loc la data primirii notificarii scrise
Distribuitorului;
• in cazul in care, in cazul oricarei reglementari legale, Distribuitorul pierde autorizatia necesara pentru a
desfasura activitati comerciale in baza prezentului Acord, UNIQ COSMETICS ROMANIA poate sa rezilieze
Contractul la data primirii unei notificari scrise catre Distribuitor, dupa un termen rezonabil acordat
pentru obtinerea autorizatiei necesare pentru a desfasura activitati comerciale in temeiul prezentului
Acord.
5.4 Distribuitorul poate rezilia acest Acord printr-o notificare scrisa:
• fara motivare, dar cu o perioada de preaviz de o (1) luna incepand din prima zi a lunii urmatoare celei
in care notificarea este transmisa catre UNIQ COSMETICS ROMANIA.

5.5 In cazul in care Distribuitorul reziliaza prezentul Acord printr-o notificare in conformitate cu articolul
5.4 al Acordului, toate avantajele care decurg din Planul de Marketing pentru Distribuitor vor fi trecute
la un alt Distribuitor in conditiile si in conditiile Planului de Marketing. Cu toate acestea, UNIQ
COSMETICS ROMANIA isi rezerva dreptul de a refuza acordul pentru trecerea / transferul acestor
prestatii unui alt distribuitor si de a impiedica tranzitia / transferul drepturilor unui alt distribuitor.
5.6 Pozitia Distribuitorului (inclusiv beneficiile aferente acelei pozitii, fara a se limita la ele) este
transferabila unei terte parti numai cu acordul prealabil in scris al UNIQ COSMETICS ROMANIA. Atat
Distribuitorul care intentioneaza sa isi transfere pozitia cat si persoana careia urmeaza sa ii fie
transferata pozitia trebuie sa se prezinte personal la adresa sediului social al UNIQ COSMETICS
ROMANIA. Persoana careia urmeaza sa ii fie transferata pozitia trebuie sa indeplineasca cerintele
impuse Distributorului prin Acord, si anume sa includa fara restrictii faptul ca acesta trebuie sa detina
autorizatiile corespunzatoare pentru activitati de afaceri si trebuie sa incheie un nou acord de
Distribuitor la sediul social al UNIQ COSMETICS ROMANIA. UNIQ COSMETICS isi rezerva dreptul de a nu
consimti transferul pozitiei Distribuitorului, fara a fi obligata sa ofere o motivatie pentru aceasta.
5.7 In cazul in care, din orice motiv, prezentul Acord se incheie, o astfel de reziliere nu va afecta
obligatiile Partilor legate de orice raspundere pentru daunele suferite de cealalta Parte, rezultate dintr-o
incalcare a obligatiilor care decurg din acest Acord.

6. COMUNICAREA INTRE PARTI
6.1 Toate notificarile intre Parti in legatura cu prezentul Acord sau care trebuie facute in temeiul
prezentului Acord trebuie sa fie realizate in scris si transmise celeilalte parti fie personal, fie prin
scrisoare recomandata sau prin alta forma de serviciu postal inregistrat, fie prin comunicare electronica
la datele de contact mentionate in prezentul acord, daca nu este specificat altfel in acord sau altfel
convenit intre Parti. Modificarile aduse anexelor facute unilateral de catre UNIQ COSMETICS ROMANIA
in conformitate cu articolul 7.4 din prezentul acord vor fi notificate Distribuitorului pe adresa sa de email mentionata in prezentul Acord.
6.2 Orice notificare facuta in temeiul prezentului acord va fi considerata ca fiind furnizata in mod
corespunzator partii respective la livrarea sa catre domeniul destinatarului. Livrarea va avea loc si in
cazul in care partea destinatara va impiedica in mod deliberat livrarea. Daca exista neclaritati, ziua
livrarii unui articol primit expediat cu ajutorul unui furnizor de servicii postale este considerata a cincea
zi de la data expeditiei produsului.

7. DISPOZITII FINALE
7.1 Partile declara impreuna ca au capacitatea de a incheia prezentul acord si ca nu au cunostinta de
existenta unor fapte care ar limita in vreun fel indeplinirea corespunzatoare a obligatiilor partilor
mentionate in prezentul acord.

7.2 Acordul este guvernat si va fi interpretat in conformitate cu legile Romaniei. Partile au convenit ca
interesele de afaceri sa nu aiba prioritate in fata legii si sa includa prevederi ale legii care nu au efect
coercitiv.
7.3 In cazul incheierii prezentului acord sau al oricarui amendament la prezentul acord, partile exclud
aplicarea articolului din Codul civil, care precizeaza ca acordul este incheiat, chiar daca acordul deplin
asupra exprimarii vointei privind Continutul sau nu a fost atins intre parti.
7.4 Partile sunt de acord ca UNIQ COSMETICS ROMANIA poate - in conformitate cu Codul civil - sa
modifice unilateral si intr-o masura rezonabila Codul de etica si planul de marketing (anexele). Orice
modificare a anexelor va fi notificata Distribuitorului la adresa sa de e-mail mentionata in prezentul
Acord. In cazul in care distribuitorul nu este de acord cu modificarea anexelor, acesta poate rezilia
acordul in conformitate cu articolul 5.4 din acord.
7.5 Distribuitorul este de acord sa analizeze independent orice modificare a anexelor.
7.6 In cazul in care exista un motiv care face ca o dispozitie a prezentului acord sau a anexelor sai sa fie
nevalida, numai dispozitia afectata este nevalida, cu exceptia cazului in care natura, continutul sau
circumstantele in care a fost convenit clarifica faptul ca nu poate fi separat de continutul ramas din
Acord.
7.7 Partile declara in mod expres ca sunt in pozitie egala unul fata de celalalt si ca niciuna din ele nu se
afla in pozitia unei parti mai slabe in sensul Codului civil.
7.8 Partile convin sa solutioneze litigiile care ar putea aparea intre ele in legatura cu interpretarea sau
executarea prezentului acord prin negociere si acord reciproc.
7.9 Cu toate acestea, in cazul in care orice litigiu nu poate fi solutionat prin negociere si prin acord
reciproc, partile convin ca toate litigiile care decurg din sau in legatura cu prezentul acord vor fi
solutionate definitiv pe cale legala.
7.10 Pe durata acestui Acord si dupa terminarea acestuia, Partile convin sa pastreze confidentialitatea
informatiilor confidentiale care, in sensul prezentului Acord, se considera ca includ orice informatie indiferent de forma in care este capturata - care: (A) se refera la prezentul acord si la performantele sale
(inclusiv, dar fara a se limita la, drepturile si obligatiile partilor si informatii despre preturi), (b) se refera
la UNIQ COSMETICS ROMANIA si produsele sale (inclusiv, Sectiunea din Codul civil, informatii despre
activitatile, structura, rezultatele economice, know-how-ul partilor), (c) sunt sau vor fi desemnate in
mod expres ca confidentiale de catre UNIQ COSMETICS ROMANIA.
7.11. Distribuitorul nu are dreptul sa cedeze sau sa transfere prezentul acord sau drepturi, obligatii,
datorii, creante sau creante care decurg din prezentul acord fara acordul prealabil scris al UNIQ
COSMETICS ROMANIA (a se vedea articolul 5.6 al acordului). UNIQ COSMETICS ROMANIA are dreptul de
a atribui si transfera prezentul Acord sau orice drepturi, obligatii, datorii, creante sau creante care
decurg din acest Acord fara acordul prealabil al companiei Distribuitorului. In cazul in care partile
decedeaza sau in cazul altor fapte legale care au ca rezultat transferul drepturilor si obligatiilor, partile
declara si sunt de acord ca drepturile si obligatiile care decurg din prezentul acord se transfera
succesorilor lor legali.

7.12 Prezentul acord poate fi modificat, completat sau reziliat numai cu acordul partilor numai in scris.
Acordul va fi modificat sub forma de amendamente. Orice acte juridice unilaterale care trebuie facute in
temeiul prezentului acord necesita, de asemenea, o forma scrisa, cu exceptia cazului in care se prevede
altfel in acord.
7.13 Partile declara expres ca articolul 7.12 din acord nu se aplica anexelor la acord, care pot fi
modificate in mod unilateral si in mod rezonabil de UNIQ COSMETICS ROMANIA in conformitate cu
articolul 7.4 din prezentul acord si cu Codul civil .
7.14 Partile au convenit in mod expres ca dispozitiile prezentului acord au fost negociate ca parti
distincte conform Codului civil. Daca o dispozitie a acordului este considerata de o instanta competenta
sau de o alta autoritate ca fiind nereala, nevalabila, ineficienta sau inaplicabila, o astfel de prevedere va
fi considerata omisa din acord, iar restul prevederilor acordului vor continua sa existe, daca se poate
presupune ca partile ar fi incheiat acordul chiar si fara o astfel de dispozitie si ar fi identificat in timp util
aparenta, nevalabilitatea sau inaplicabilitatea acesteia. Intr-un astfel de caz, partile vor incheia, fara
intarzieri nejustificate, amendamente la acord care vor permite obtinerea aceluiasi rezultat sau unul cat
mai apropiat de cel pe care trebuia sa il realizeze prin dispozitia incorecta sau inaplicabila.
7.15 Urmatoarele anexe fac parte din prezentul acord: (a) Anexa 1 - Codul etic (b) Anexa 2 - Planul de
marketing
7.16 Distribuitorul confirma ca este de acord cu anexele si prin semnarea prezentului acord,
Distribuitorul confirma faptul ca a luat cunostinta aprofundat despre anexe, este constient de continutul
acestora si este de acord sa le respecte.
7.17 Prezentul acord se face in doua (2) exemplare sifiecare parte va primi cate un exemplar.
7.18 Partile declara ca s-au familiarizat cu intregul text al prezentului acord, inclusiv cu anexele la acesta,
nu au nicio obiectie fata de acesta si ca acest acord exprima vointa adevarata, libera si intentionata a
partilor, in virtutea careia ele isi anexeaza semnatura mai jos.

UNIQ COSMETICS ROMANIA
Reprezentant:
Functia:
Data:
Locul:

Distribuitor
Nume, prenume:

