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CONTRACT DE PUBLICITATE

Nr_____din data de_____________________

I. PARŢILE CONTRACTULUI:
a._________________________., cu sediul în  ____________, str._________________, 
înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. __________________, Cod fiscal 
_________________ reprezentat legal de D-ul/D-na______________________ , având 
funcţia de__________________, denumit în  continuare Beneficiar.

SI

b. CLUB SPORTIV GEBEFÜGI, cu sediul în Cluj, str.Mehedinţi 25/8, având CIF 
21320288, denumit în continuare Prestator.

II.OBIECTUL CONTRACTULUI:
Publicitatea pe care Prestatorul o face în favoarea Beneficiarului în cadrul 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

III. DURATA CONTRACTULUI:
Prezentul contract este valabil în perioada de_______________________.

IV. VALOAREA CONTRACTULUI:
Valoarea contractului este de  ______________ lei şi va fii plătit prin virament 

Prestatorului, pană la data de ____________________, 
în contul RO 55 BTRL 0130 1205 D499 39XX.

V.DREPTURILE SI OBLIGAŢIILE PARŢILOR:
a. Beneficiarul:
-se obligă să achite Prestatorului suma prevazută la cap IV
-are dreptul de a promova imaginea firmei conform înţelegerii prestabilite cu Prestatorul.
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b.Prestatorul:
-se obligă să asigure spaţiile publicitare
-se obligă să sprijine eforturile de promovare a imaginii Beneficiarului prin toate 
mijloacele care îi stau la dispoziţie pe baza unei înţelegeri
-are dreptul să primească suma sau produse oferite în temeiul prezentului contract de 
publicitate.

VI. FORŢĂ MAJORĂ
Nici una din parţile prezentului contract nu va fi răspunzătoare pentru 

neexecutarea obligaţiilor asumate prin acest contract, dacă această împrejurare s-a datorat
unui eveniment imprevizibil la data incheierii prezentului contract (greve,calamităţi 
naturale, etc).

VII. DISPOZIŢII FINALE
     Prezentul contract a fost semnat în două exemplare originale, unul pentru fiecare parte.

Incheiat la data de__________________,în____________________

CLUB SPORTIV “GEBEFÜGI”                          ____________________________

_______________________                                       ___________________________     
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