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Infiintari firme, Contabilitate, SSM, Resurse umane, Certificari ISO, OSIM
CONTRACT DE REPREZENTANŢĂ.
(art. 392 - art. 401 Cod Comercial)
CĂTRE,
...................
Societatea noastră vă face cunoscut că vă acordă reprezentanţă exclusivă pentru .......... a vânzării
produselor noastre şi anume: ...................... ...............................................................................
La cererea dvs. vă vom livra orice cantitate din produsele enunţate, la preţul curent al zilei.
Cantitatea de produse ce sunteţi obligat(ă) să le vindeţi anual este de cel puţin ........ % din produsele
livrate.
Suportăm cheltuielile de transport şi vamă, iar cheltuielile de chirie, salariu, reclame, asigurare, etc. cad
în sarcina dvs.
Comisionul dvs. va fi de ........ % din preţul de vânzare.
Facturile vor fi eliberate pe numele societăţii noastre la furnizare şi semnate de dvs. ca reprezentant al
nostru, dvs. având dreptul de a trata, a vinde şi a primi preţul în numele nostru.
Aveţi dreptul de a acorda credit clienţilor însă numai până la valoare de .......% din preţul produsului, cu
o dobândă de .......% pe lună (sau an).
Periodic, din ..... luni, se va face decontul şi sunteţi obligat a ne expedia soldul în numerar.
Durata acestei reprezentaţii este de ......... cu începere de la data de ...........
Societatea îşi rezervă dreptul de a denunţa oricând prezentul contract, în următoarele cazuri:
a) dacă nu veţi vinde cota minimală prevăzută mai sus;
b) dacă nu se va fi încasat la scadenţele ratelor cel puţin 50% din valoarea biletelor de ordin;
e) dacă nu ne veţi fi remis soldul în numerar, în termenul mai sus stabilit;
d) în caz de orice altă abatere de la clauzele prezentei comunicări.
Nu vă veţi putea ocupa de comercializarea aceloraşi produse pentru dvs. sau pentru alte firme.
La predarea reprezentaţiei sunteţi obligat să remiteţi persoanei indicată de noi marfa rămasă nevândută
sau valoarea ei.
Cu toată stima,
S.C. "..............."
_________
* Precizare.
Pentru ca această convenţie de reprezentanţă să devină valabilă, reprezentantul va fi obligat să
confirme conţinutul în modul următor:

CĂTRE
.....................
Confirm primirea scrisorii dvs. din data de ......... care are următorul conţinut (Se reproduce în întregime
conţinutul scrisorii);
Vă fac cunoscut că sunt de acord cu întreg conţinutul de mai sus.
Cu toată stima
.................

Infiintare SRL – 199ron; Infiintare PFA / II / IF – 149ron; Deschidere / Inchidere Punct de Lucru
SRL – 149ron; Cesiune Parti Sociale – 249ron; Adaugare Obiect Activitate in Statut – 199ron;
Activare Obiect Activitate din Statut – 99ron;Suspendare Activitate SRL – 149ron;
Dizolvare/Lichidare SRL – 149ron; Radiere SRL – 149ron; Contabilitate SRL – de la 99ron.

