AB Climatech SRL

Contact
Tel. +40 730 541 191
office@abclimatech.ro
www.abclimatech.ro

Adresa
Str. Preciziei nr. 17
Sector 6, București
Cod poștal 062202

Acord de utilizare a serviciilor electronice de date B2B

Numele companiei, CUI
Numele reprezentantului legal al firmei (Administrator sau
Director General, înregistrat la Registrul Comerțului, sau persoana
împuternicită să reprezinte firma/instituția în relația cu Furnizorul)
Adresa de email a reprezentantului legal (Folosită pentru
identificarea ca utilizator cu drepturi depline)

în calitate de Cumpărător de produse comercializate prin intermediul Serviciului B2B (magazin online de la adresa
www.abclimatech.ro) de către SC AB Climatech SRL, denumită în cele ce urmează Furnizor.
Lista utilizatorilor autorizați să acceseze Serviciul electronic B2B, denumită în continuare Lista, la data de
Nr.
crt.

Nume și prenume utilizator

Adresa de email

este:
Nr. de telefon

1
2
3
4
5
În calitate de Reprezentant legal al Cumpărătorului, declar că:
 Persoanele din lista au dreptul de a plasa comenzi, atât pe platforma B2B cât și în scris, prin email sau fax și de a angaja
firma în privința achiziției produselor Furnizorului.
 Dreptul de acces al persoanelor este valabil până la revocarea sa în scris.
 Persoanele din Lista au luat la cunoștință de faptul că prețurile și condițiile comerciale (reduceri, discounturi, termene de
plată, etc.) sunt strict confidențiale și sunt supuse reglementărilor secretului comercial.
 Am luat la cunoștință de faptul că unicitatea utilizatorului este dată de unicitatea adresei de email cu care se accesează
Serviciul, iar în cazul în care sunt mai multe persoane care folosesc o adresă de email partajată, comună (shared) pentru
conectare, nu se poate identifica persoana care s-a conectat la Serviciu.
 În cazul în care una din persoanele din listă își pierde dreptul de a plasa comenzi, acest lucru va fi adus deîndată la
cunoștința Furnizorului de servicii, în scris, în vederea restricționării dreptului de acces al acestei persoane. În cazul în care
acea persoană folosește o adresă de email partajată (shared), este responsabilitatea Cumpărătorului să modifice parola din
contul de client.
 Orice modificare a Listei se face prin completarea unui nou Acord, care va fi transmis Furnizorului în scris.
 Am luat la cunoștință și sunt de acord cu prevederile Termenilor și condițiilor de utilizare a serviciilor electronice B2B și a
Politicii de confidențialitate a datelor disponibile la www.abclimatech.ro.
Cumpărător,

……………………………………………..
(semnătura reprezentantului legal)

Cod TVA: RO37962772
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