CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE
Nr. ............/.................................
Care a intervenit între, pe de o parte
NUME: ................................................................................
locul şi data naşterii: ........................................................................................,
CNP: ...................................................,
domiciliul: .......................................................................................................................................
în calitate de vânzător (în continuare: „Vânzător”),
și pe de altă parte,
Societatea iStyle Retail S.R.L., cu sediul social în Bucuresti, Calea Floresca, Nr.246C, Camera M1, Etaj 18, Sector
1, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J40/9507/1999, CUI: 12331709, reprezentată de
administrator Valeriu Adrian Ion, în calitate de cumpărător (în continuare: „Cumpărător”),
Vânzătorul și Cumpărătorul, împreună Părțile - în locul şi ziua consemnate, au convenit următoarele:
1. Părțile stabilesc, de comun acord, că obiectul prezentului contract de vânzare-cumpărare o reprezintă
aparatul telefonic folosit iPhone, descris în cele ce urmează, aparținând în exclusivitate Vânzătorului (în
continuare: Aparatul).
2. Datele, caracteristicile și starea aparatului:
2.1. Datele aparatului: Tip ............................................................, nr. articol ..........................................,
număr de serie .....................................................
2.2. Starea aparatului:
Părțile constată că starea aparatului a fost stabilită de Cumpărător, în calitate de service autorizat Apple, prin
prestarea serviciilor de evaluare a stării și examinare diagnostică tehnică a aparatului, conform următoarelor:
- Aparatul corespunde condițiilor de răscumpărarea ale programului iPhone Green.
Exemplu caz acceptat

Zgârieturi superficiale

1

Exemple cazuri respinse

Zgârituri persistente

Avarie mecanică gravă

2

Avarie mecanică gravă telefonul este îndoit

Pete pe ecran
rezultate prin
imersia de
lichid

2.3. Rezultatul evaluării stării aparatului și al diagnosticului tehnic al acestuia, fotografiile aparatului, reprezintă
Anexa prezentului contract.
3. Vânzătorul, prin semnarea prezentului contract, și în cadrul Programului iPhone Green, vinde, iar
Cumpărătorul cumpără Aparatul, cu scopul de revalorificare al acestuia.
4. Părțile convin asupra faptului că prețul Aparatului este cel comunicat Vânzătorului de către Cetelem, egal cu
valoarea ratelor încă neachitate, dar nu mai mult de 6 rate. Părțile stabilesc că, în baza celor de mai sus, prețul
de vânzare al Aparatului este de ................. RON.

3

5. Părțile convin că, în baza convenției încheiate între acestea, prețul de vânzare nu va fi achitat Vânzătorului,
ci aceasta va fi transferată către Cetelem la data semnării prezentului contract, în cadrul Programului iPhone
Green, pentru rambursarea anticipată a Creditului de consum Cetelem.
6. Părțile stabilesc că Vânzătorul a predat Aparatul Cumpărătorului, iar acesta a preluat aparatul. Vânzătorul,
prin semnarea prezentului contract transferă dreptul de proprietate asupra Aparatului, în mod definitiv și
irevocabil, Cumpărătorului.
7. Vânzătorul declară că datele și informațiile stocate pe Aparat au fost salvate, iar în prealabil predării,
acestea au fost șterse de pe aparat. Vânzătorul declară că a dezafectat fiecare blocaj de siguranță al
Aparatului, referitor la utilizarea acestuia, și a oprit funcția Find-my-iPhone, anterior predării. Ulterior preluării
aparatului răscumpărat Cumpărătorul nu răspunde pentru eventuala pierdere a datelor încă stocate pe aparat,
precum nici pentru consecințele acestor pierderi. Vânzătorul ia la cunoștință și declară că nu va avea, față de
Cumpărător, nici o pretenție, privind datele și informațiile stocate pe Aparat, nici la momentul actual, nici în
viitor.
8. Vânzătorul garantează că Cumpărătorul va primi aparatul fără ca acesta să fie grevat de orice fel de sarcini,
ori să constituie obiectul unui litigiu. Vânzătorul răspunde pentru evicțiune conform legislației în vigoare.
Părțile stabilesc că, având în vedere evaluarea stării aparatului și a examinării diagnostice tehnice a acestuia,
exclud răspunderea Vânzătorului privind garanția pentru vicii ascunse, iar Cumpărătorul declară că nu va avea
pretenții cu privire la aceste vicii, față de Vânzător, nici la momentul actual și nici în viitor.
9. Aparatul se vinde împreună cu toate accesoriile acestuia și cu ambalajul original, astfel cum a fost
achiziționat inițial de către Vânzător. În cazul în care Vânzătorul nu predă accesoriile și ambalajul Aparatului,
Cumpărătorul poate refuza achiziționarea acestuia.
10. Vânzătorul, prin semnarea prezentului contract, își dă acordul ca datele sale de identificare, precum și alte
date ale sale să fie indicate în prezentul contract și să fie prelucrate și gestionate în legătură cu acest contract.
11. Părțile convin că prezentul contract poate fi modificat, în mod valid, doar în scris, respectiv orice notificare
referitoare la acesta se poate emite doar în scris. Orice modificare care a fost menționată verbal sau indicată
prin o anume atitudine, sau printr-o modalitate asemănătoare, nu va fi luată în considerare.
12. Vânzătorul declară că este cetăţean român, având deplină capacitate de exerciţiu, capacitatea sa de a
semna contracte nefiind îngrădită sau limitată.
13. În cazul aspectelor care nu sunt reglementate de prezentul contract vor fi aplicate prevederile legilor
române, în special cele referitoare la contractul de vânzare-cumpărare din Codul Civil.
Prezentul contract de vânzare-cumpărare, care este format din 2 pagini numerotate și 12 articole, se semnează
de reprezentanții Părților, ulterior citirii și acceptării acestora ca fiind în totală concordanță cu voința părților.
Prezentul contract a fost întocmit în 2 exemplare originale, fiecare Parte primind un exemplar.
Data: .................................
…………………………………………..
Vânzător

………………………………………......
iStyle Retail SRL

Anexe:
- fotografii,
- rezultatul evaluării stării aparatului și al diagnosticului tehnic al acestuia
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