
 

 

CONTRACT LA DISTANȚĂ 

 

Prezentul Contract este încheiat la distanță, prin mijloace electronice-online, prin intermediul 
Comenzii plasate pe Site, de către și între: 

............ S.R.L., persoana juridica de nationalitate romana, avand sediul social in 
………………….., avand numar de ordine in Registrul Comertului……………….., cod unic 
de inregistrare fiscala ……………. în calitate de Vânzător/Furnizor al Programului AMZ 
Academy, și 

(Nume Prenume).................., cu domiciliu in ..............., identificat cu ................, în calitate de 
Cumpărător/Beneficiar al Programului AMZ Academy sau Membru  

Având în vedere următoarele: 

1. Utilizatorul a accesat Site-ul AMZ Academy și în urma vizionării conținutului Site-
ului, inclusiv a Termenilor și Condițiilor de utilizare a Site-ului (anexați prezentului ca 
Anexa 1), precum și a Anunțului privind exonerarea de răspundere pentru câștiguri 
(anexat prezentului ca Anexa 2) a decis să achiziționeze Programul AMZ Academy pus 
la dispoziție prin intermediul Platformei, în schimbul plății Taxei de Membru; 

2. Utilizatorul a plasat Comanda pentru Programul AMZ Academy pe Site; 

Părțile au decis să încheie prezentul Contract la distanță, în următorii termeni și condiții: 

1. DEFINIȚII 

Site - pagina de internet https://amzacademy.ro/ și toate domeniile şi subdomeniile, secțiunile 
și sub-secțiunile acesteia, în orice moment; 

Comanda sau Înscriere – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre 
Vanzator si Cumparator prin care Cumparatorul transmite Vanzatorului, prin intermediul Site-
ului intentia sa de a achizitiona Programul AMZ Academy de pe Site. 

Contract la distanţă sau Contract - acordul de voinţă dintre Vânzător şi Cumpărător/Membru 
în vederea folosirii Site-ului/Platformei și achiziția accesului la Programul AMZ Academy prin 
grupul de Facebook și plata Taxei de membru.  

Programul AMZ Academy - ansamblu de materiale video cu o anumită temă, conform 
descrierii din Site/Platforma, proprietatea Vânzătorului și accesibil exclusiv Membrilor, în 
modalitatea descrisă în prezentul Contract; 

Platforma - platforma software, accesibilă prin intermediul Site-ului, operată de Vânzător, prin 
intermediul căreia este pus la dispoziție Cumpărătorului, Programul AMZ Academy. 

Data începerii Programului AMZ Academy - data anunțată pe Site sau prin intermediul 
Platformei, de către Vânzător, la care materialele introductive ale Programului AMZ Academy 
vor fi accesibile Membrilor in cadrul Platformei;  

Dreptul de retragere - dreptul fiecărui Membru de a denunța unilateral Contractul la distanță 
și implicit de a renunţa la calitatea de Membru AMZ Academy, în termen de 30 de zile 



 

 

calendaristice de la Data începerii programului AMZ Academy, cu rambursarea Taxei de 
membru, și fără a suporta alte costuri, în condițiile specificate în prezentul Contract la distanță; 

Termeni şi condiţii de utilizare a Site-ului - regulile generale publicate pe Site, pe care orice 
Utilizator/Membru declară că le-a parcurs, le-a înţeles şi le acceptă și care stabilesc condiţiile 
generale de accesare, vizitare, folosire a Site-ului, precum și accesul în Platformă pentru 
vizualizarea Programului AMZ Academy, ulterior cumpărării acestuia, de către orice Utilizator 
sau Membru și prezentate în Anexa 1 la Contract. 

Anunț – anunțul privind exonerarea de răspunere pentru câștiguri prin care Vânzătorul aduce 
la cunoștința oricărui Utilizator limitele de răspundere civilă ale Vânzătorului privind 
câștigurile obținute de Cumpărător ca urmare a achiziției și aplicării Programului AMZ 
Academy; prin semnarea Contractului, Membrul declară că a parcurs, a înţeles şi acceptă 
Anunțul astfel cum este prezentat în Anexa 2 la Contract. 

Taxă de membru – suma de bani, în moneda și valoarea specificate pe Site, pe care un 
Utilizator o achită pentru a deveni Membru si a avea acces la Programul AMZ Academy; 

Utilizator – orice persoana fizica care are varsta peste 18 ani sau persoana juridica (sau 
reprezentant desemnat al unei persoane juridice) care accesează/vizitează/vizionează Site-ul; 

Prezentul Contract încheiat la distanță se completează cu Termenii şi condiţiile de 
utilizare a Site-ului precum și Anunțului acceptate de Cumpărător odată cu plasarea 
Comenzii pe Site și se aplică achiziționării Programului AMZ Academy. 

 

2. DATA ÎNCHEIERII CONTRACTULUI LA DISTANTA. DURATA 
2.1. Contractul la distanta se considera incheiat de la data confirmarii, pe un suport durabil 

(e-mail sau tiparit) de catre Vânzător a acceptării Comenzii, transmisă cel mai târziu 
la Data începerii Programului AMZ Academy. 

2.2. Acceptarea Comenzii de către Vânzător este condiționată de plata Taxei de membru. 
2.3. Prezentul Contract intra in vigoare la data menționată la art. 2.1 de mai sus și este 

valabil pe durata Programului AMZ Academy, respectiv 12 săptămâni calculate de la 
Data începerii Programului AMZ Academy. 

 
3. OBIECTUL CONTRACTULUI 

3.1. Prin prezentul Contract, Vânzătorul oferă Cumpărătorului accesul la Programul AMZ 
Academy, prin intermediul Platformei, în schimbul plății de către Cumpărător a Taxei 
de membru. 

3.2. Taxa de membru este exprimată în euro, plătibilă în lei, în modalitățile menționate la 
art. 4 de mai jos. 

3.3. Taxa de membru este valabilă pentru o singură înscriere la Programul AMZ Academy. 
În cazul în care Membrul dorește să participe la o nouă sesiune a Programului AMZ 
Academy, acesta va trebui să reia procedura de Comandă afișată pe Site și să achite 
Taxa de membru la valoarea menționată la momentul Înscrierii/Comenzii. 

3.4. După achitarea Taxei de membru, Cumpărătorul va primi accesul pe Platformă în 
vederea vizualizării Programului AMZ Academy, suportul de curs fiind disponibil pe 
Platformă, câte un modul pe săptămână. Accesul în Platformă este permis numai după 
crearea unui cont de client pe Site, care va permite exclusiv accesul la Platformă al 



 

 

Cumpărătorului. Un Cumpărător are dreptul de a crea un singur cont de client. 
Vânzătorul poate refuza cererea de înregistrare a unui cont de client sau poate 
suspenda, bloca sau anula accesul pe Platformă, temporar sau definitiv, dacă va 
constata că au fost furnizate informații incorecte, incomplete sau neactuale, inclusiv 
metoda de plată, sau dacă Site-ul este folosit de către Cumpărător într-un mod 
neconform cu uzanțele normale, inclusiv prin partajarea cu alte persoane a accesului 
la contul de client, sau dacă Vânzătorul primește o notificare privind existența unor 
servicii aparent nelegale ale Cumpărătorului. Prin crearea contului de client, 
Cumpărătorul este responsabil pentru toate acțiunile care decurg din folosirea acestuia, 
inclusiv păstrarea securității și confidențialității privind numele de utilizator și parola 
aferente contului de client. Vânzătorul nu este responsabil pentru nicio situație 
survenită în urma nerespectării obligațiilor Cumpărătorului privind securitatea și 
confidențialitatea contului și parolei relevante și nici în cazul imposibilității 
Cumpărătorului de a accesa adresa de e-mail asociată contului de client 
 

4. MODALITATILE DE EFECTUARE A PLATII TAXEI DE MEMBRU 
4.1. Modalitatea de plata va fi intotdeauna mentionata inainte de finalizarea Comenzii on-

line, prin intermediul Site-ului. Astfel, plata se va putea efectua pe Site, cu card 
VISA/Mastercard sau cu ordin de plata. 

4.2. Cumparatorul achizitioneaza de la Vanzator, Programul AMZ Academy in schimbul 
Taxei de Membru la valoarea indicata pe pagina web la momentul efectuarii Comenzii 
precum si in factura de achizitie aferenta.  
 

5. DREPTUL DE RETRAGERE 
5.1. Cumpărătorul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să renunțe la calitatea de 

Membru al Programului AMZ Academy, în termen de maxim 30 de zile de la Data 
începerii Programului AMZ Academy, fara invocarea niciunui motiv si fara a suporta 
alte costuri, Vânzătorul urmând să returneze Cumpărătorului contravaloarea 
Programului AMZ Academy, respectiv a Taxei de membru. 

5.2. În scopul restituirii Taxei de membru, Vânzătorul va avea dreptul să solicite toate 
informațiile pe care le apreciază relevante pentru identificarea Membrului care și-a 
exprimat opțiunea de retragere. 

5.3. Cererile de rambursare se pot face prin e-mail la adresa office@amzacademy.ro în 
maxim 30 de zile de la Data începerii Programului AMZ Academy. Orice solicitare 
primită după această perioadă nu va fi luată în considerare sub nicio formă. 

5.4. Exercitarea dreptului de retragere in termen are ca efect incetarea Contractului 
la distanta. 

5.5. În termen de cel mult 30 (treizeci) de zile calendaristice de la identificarea Membrului 
care și- a exprimat opțiunea de retragere și a detaliilor relevante pentru realizarea plății, 
Vânzătorul va restitui Membrului în cauză, Taxa de membru, mai puțin taxele, spezele 
și comisioanele bancare prilejuite de restituire. 

5.6. Taxa de membru va fi returnata dupa cum urmeaza: 
5.6.1. pentru Comenzile achitate cu card bancar ->prin restituire in contul din care a 

fost efectuata plata; 
5.6.2. pentru Comenzile achitate cu Op -> prin virament bancar in contul din care a 

fost efectuata plata; 



 

 

 
6. LIMITAREA RĂSPUNDERII 

6.1. Programul AMZ Acadmy nu garantează succesul în afaceri, obligațiile Vânzătorului 
fiind limitate la a pune la dispoziție membrilor materialele educative și informative în 
legătură cu deschiderea unei afaceri pe Amazon. 

6.2. Vânzătorul nu răspunde în nicio măsură, sub nicio formă și nu poartă niciun fel de 
responsabilitate pentru serviciul de procesare a plăților cu cardul și pentru orice tip de 
eroare și/sau fraudă ce decurge sau care are legătură cu serviciul de plată. 

6.3. Datele furnizate de către utilizatori sunt responsabilitatea acestora și se fac complet 
responsabili de veridicitatea acestora. 

6.4. Vânzătorul nu își asumă responsabilitatea pentru nicio problemă tehnică în legătură cu 
Site-ul sau Platforma sau grupul de Facebook, cum ar fi, dar fără a se limita la: 
nefuncționare totală sau partială a rețelei de internet, informații eronate, incomplete, 
etc. 

6.5. Vânzătorul nu își asumă responsabilitatea pentru interpretarea de către Cumpărător a 
informaţiilor care sunt oferite Membrilor prin intermediul Site-ului, Platformei sau 
materialelor Programului AMZ Academy. 

6.6. Vânzătorul nu garantează că informațiile publicate pe Site, pe Platforma sau conținute 
în materialele Programului AMZ Academy corespund aștepărilor Membrilor. 

6.7. Cu excepția postării la Data începerii Programului AMZ Academy a materialului 
introductiv al Programului AMZ Academy, Vânzătorul nu garantează un anumit 
termen sau fecvență de postare a restului materialelor informative ale Programului 
AMZ Academy. 

6.8. Informațiile prezentate pe Site, Platforma și/sau în materialele Programului AMZ 
Academy nu reprezintă consultanţă fiscală, consultanţă de afaceri sau consiliere 
juridică și drept urmare, Vânzătorul nu iși asumă responsabilitatea pentru o eventuală 
lipsă de acurateţe, conformitate sau actualitate a acestora. 

6.9. Vânzătorul nu garantează succesul niciunei afaceri pornite sau continuate urmare 
informaţiilor oferite prin intermediul Site-ului sau Platformei sau prin intermediul 
materialelor informative componente ale Programului AMZ Academy. 

6.10. Vânzătorul nu își asumă responsabilitatea pentru o eventuală infectare cu viruşi 
a dispozitivului (computer, tabletă, smartphone) Membrului, ca urmare a accesării 
Site-ului, Platformei sau materialelor informative componente ale Programului AMZ 
Academy. 

6.11. În niciun caz, răspunderea Vânzătorului față de un Membru nu va acoperi 
daunele indirecte (e.g. pierderi de profit, pierderi de clientelă, pierderi de 
salariați, beneficiu nerealizat, etc.) și nu va putea depăși valoarea unei Taxe de 
membru. 

6.12. PREZENTUL CAPITOL SE COMPLETEAZĂ CU PREVEDERILE 
MENȚIONATE ÎN ANUNȚ. 
 

7. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII 
7.1. Vânzătorul se obligă după cum urmează: 

7.1.1. Să pună la dispoziția Cumpărătorului materialele introductive ale Programului 
AMZ Academy prin intermediul Platformei, conform structurii etapizate anunțate 
de Vânzător pe Site si/sau pe Platforma. 



 

 

7.1.2. Vânzătorul va coopera si colabora eficient si in stransa legatura cu Membrul în 
vederea facilitării înțelegerii conținutului Programului AMZ Academy; în acest 
sens, va oferi Membrilor pe durata Contractului răspunsuri la întrebările 
rezonabile ale acestora, clarificări privind conținutul Programului AMZ 
Academy; 

7.1.3. Vânzătorul va asigura organizarea activitatii sale in vederea desfășurării 
Programului AMZ Academy. 

7.1.4. Până la Data începerii Programului AMZ Academy, Vânzătorul își rezervă 
dreptul să modifice intervalul orar sau data de desfășurare a Programului AMZ 
Academy cu notificarea prealabilă a Membrilor. 

7.1.5. În cazul în care pentru motive justificate ce nu pot fi controlate de Vânzător, 
una sau mai multe sesiuni de predare din cadrul Programului AMZ Academy nu 
pot fi desfășurate, Vânzătorul va reprograma respectiva sesiune printr-o notificare 
prealabilă adresată Membrilor. În acest caz, Membrul nu are dreptul să solicite 
restituirea Taxei de membru sau alte despăgubiri urmare reprogramării. 

 
7.2. Cumpărătorul se obligă după cum urmează: 

7.2.1. Să furnizeze informațiile solicitate de Vânzător în vederea executării 
Contractului; 

7.2.2. Să achite Taxa de membru conform prezentului Contract. 
7.2.3. Să nu facă declarații publice și comentarii la adresa Vânzătorului sau serviciilor 

furnizate de acesta, inclusiv Programul AMZ Academy, care să fie în mod evident 
în detrimentul Vânzătorului sau care să prejudicieze activitatea și/sau imaginea 
acestuia, Cumpărătorul fiind răspunzător pentru eventualele prejudicii aduse 
Vânzătorului in urma încălcării prezentei obligații. 

7.2.4. Să aibă un comportament civilizat față de Vânzător și ceilalți membri pe 
parcursul desfășurării Programului AMZ Academy. În acest sens, Cumpărătorul 
acceptă că Vânzătorul poate restricționa/interzice accesul Cumpărătorului la 
Programul AMZ Academy în cazul în care Cumpărătorul manifestă un 
comportament neadecvat. În acest caz, Cumpărătorul nu are dreptul la restituirea 
Taxei de membru. 
 

8. CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA 
8.1. Vanzatorul poate cesiona si/sau subcontracta o terta parte pentru onorarea 

Contractului, cu informarea Cumparatorului, nefiind necesar acordul acestuia.  
 

9. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
9.1. Prezentul Contract încetează: 

9.1.1. la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat conform art. 2.3 de mai sus; 
9.1.2. prin acordul reciproc scris al Părților, la data astfel stabilită de Părți; sau 
9.1.3. prin exercitarea Dreptului de retragere de către Cumpărător în condițiile 

menționate la capitolul 5 din Contract; 
9.1.4. prin rezilierea prezentului Contract de către Vânzător prin transmiterea către 

Cumpărător a unei declarații unilaterale de reziliere în condițiile art. 1552(1) Cod 
Civil, în cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a obligațiilor 
asumate de Cumpărător prin Contract. 



 

 

9.1.5. prin denunțare unilaterală de către Vânzător, oricând înainte de Data începerii 
Programului AMZ Academy. În acest caz, Vânzătorul va restitui Membrului 
contravaloarea Taxei de membru în cel mult 30 de zile de la notificarea de 
denunțare. 

9.2. Încetarea Contractului în baza art. 9.1.4 de mai sus va produce efecte de la data primirii 
unei notificări scrise în acest sens, transmisă de către Vânzător, Cumpărătorului. În 
acest caz, Vânzătorul are dreptul la daune interese pentru acoperirea integrală a 
prejudiciului produs. 
 

10.  DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA  
10.1. Vânzătorul deține totalitatea drepturilor de proprietate intelectuală asupra 

materialelor informative componente ale Programului AMZ Academy, acestea fiind 
protejate de dispoziţiile Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile 
conexe, cu modificările şi completările ulterioare. 

10.2. Conținutul Programului AMZ Academy nu poate fi reprodus, expus, transmis 
sau distribuit de către Cumpărător. Extragerea informațiilor de orice fel urmată de 
utilizarea lor în scop comercial, indiferent de natura acesteia, care depășește sfera 
copiei private reglementate de lege ori pentru vânzare sau licențiere și neavând în 
posesie un consimtământ prealabil scris al Vânzătorului, reprezintă o încălcare a 
drepturilor de proprietate intelectuală. 

10.3. Prin plata Taxei de membru, Cumpărătorul dobândește doar dreptul de 
acces la Programul AMZ Academy în sensul vizualizării conținutului 
Programului AMZ Academy, orice altă activitate din sfera celor menționate la 
art. 10.2 de mai sus fiind interzisă. 
 

11. CONFIDENȚIALITATE 
11.1. Părțile se angajează să nu dezvăluie nicio informație confidențială furnizată 

uneia din părti de către cealaltă parte, pe toată durata derulării prezentului Contract si 
dupa incetarea acestuia. 

11.2. În acest scop, Cumpărătorul va păstra confidențialitatea și nu se va folosi de, nu 
va comunica sau nu va dezvălui, pe toată durata derulării prezentului Contract sau după 
incetarea acestuia, niciunei persoane, în beneficiul său sau în beneficiul altora, nicio 
informație confidențială cu privire la Vânzător, Programul AMZ Academy, la situația 
financiară, organizarea, furnizorii sau clienții sau membrii acestuia sau orice alte 
informatii transmise de Vânzător. 

11.3. Nu sunt considerate confidențiale: 
Ø informațiile care sunt deja cunoscute publicului sau devin publice prin orice 

mijloace care exonerează Părțile sau pe reprezentanții acestora de răspundere; 
Ø informațiile care au fost furnizate uneia dintre Părți în mod legal și fără 

obligația păstrării confidențialității de către un terț care, la rândul său, nu are 
obligația păstrării confidențialității față de Părți și/sau reprezentanții acestora; 
și 

Ø informațiile despre care o Parte agreează să fie făcute publice de către cealaltă 
Parte. 



 

 

11.4. În cazul în care Cumpărătorul este obligat să furnizeze informații confidențiale, 
acesta va notifica, de îndată, Vânzătorul, în vederea obținerii consimțământului 
acestuia din urmă pentru a putea dezvălui informațiile solicitate. 
 

12. LEGEA APLICABILĂ 
12.1. Prezentul Contract la distanță este guvernat de legea română. 
12.2. În cazul eventualelor conflicte, se va încerca rezolvarea lor pe cale amiabilă într-

o primă fază, însă, dacă nu se ajunge la un consens, rezolvarea acestor situații se va 
soluționa de către instanța judecătorească competentă de la sediul Vânzătorului, 
conform legilor române în vigoare. 

 
13. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE 

13.1. Vânzătorul prelucrează datele personale ale Utilizatorilor în deplină 
concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind 
protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe 
teritoriul Romaniei.  

13.2. Scopurile și temeiurile prelucrării 
13.2.1. Datele cu caracter personal sunt prelucrate de Vânzător în următoarele scopuri: 

13.2.1.1. Pentru asigurarea accesului la Programul AMZ Academy în 
beneficiul Cumpărătorului. Acest scop general poate include, după caz, 
următoarele: 

a) Prelucrarea Comenzilor, inclusive confirmarea și facturarea acestora; 
b) Solutionarea retragerilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă; 
c) Rambursarea Taxei de membru; 

Prelucrarea pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea 
și executarea Contractului. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri 
sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă. 

13.2.1.2. Pentru marketing 

În acest sens, Vânzătorul poate trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic 
/etc.)  continand informatii generale si tematice, informatii cu privire la Programul AMZ 
Academy. În cele mai multe cazuri, comunicările de marketing sunt întemeiate pe 
consimțământul prealabil al Cumpărătorului Cumpărătorul se poate răzgândi și retrage 
consimțământul în orice moment, printr-o cerere scrisă trimisă prin e-mail la adresa: 
office@amzacademy.ro. 

13.2.1.3. Pentru apărarea intereselor legitime 

Vânzătorul poate folosi sau transmite informații pentru a-și proteja drepturile și activitatea 
comercială. Ca regulă generală, datele Cumpărătorului cu caracter personal sunt stocate cât 
timp deține calitatea de Membru. Cumpărătorul poate solicita Vânzătorului, oricând, 
ștergerea anumitor informații sau închiderea contului, sub rezerva păstrării anumitor 
informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau 
interesele noastre legitime o impun. 

13.3. Prin semnarea Contractului, Cumpărătorul declară și acceptă 
necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a Vanzatorului 



 

 

și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, 
utilizate și prelucrate în scopurile prevăzute mai sus și cu respectarea dispozițiilor 
legale aplicabile. 
 

14. PREVEDERI FINALE 
14.1. În cazul în care oricare dintre termenii sau prevederile prezentului Contract sunt 

declarate, invalide, ilegale, nule sau neaplicabile în orice privință, termenul sau 
prevederea respectivă nu va produce efecte, dar nu va prejudicia valabilitatea celorlalte 
prevederi din Contract. În acest caz, Părțile vor depune toate diligențele rezonabile 
pentru a agrea modificarea prezentul Contract în sensul includerii unei noi prevederi 
care să producă efecte cât mai apropiate de prevederea invalidă, ilegală, nulă sau 
neaplicabilă. 

14.2. În cazul în care oricare dintre Părți nu își exercită sau nu pune în executare un 
drept conferit ei în baza prezentului Contract, acest lucru nu va fi considerat ca o 
renunțare la dreptul respectiv și nu va opera în sensul împiedicării exercitării sau 
punerii în executare a dreptului respectiv în orice moment sau momente după aceea. 

14.3. Nicio modificare a prevederilor prezentului Contract nu va produce efecte decât 
dacă este formulată în scris și semnată de sau în numele fiecărei Părți. 

14.4. Fiecare Parte confirmă că a negociat fiecare dintre clauzele prezentului Contract 
cu cealaltă Parte iar prezentul Contract reprezintă pe deplin acordul de voință al Părților 
cu privire la conținutul acestuia. 

14.5.  Părțile declară expres prin semnarea prezentului, că nu sunt și nu au fost 
implicate în niciun fel în activități privind spălarea banilor sau finanțarea actelor de 
terorism sau de corupție și nu se vor angaja în nicio activitate care să contravină 
legislației pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, faptelor de corupție, 
precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării 
terorismului sau altor norme legale. 

 

 

Furnizor al Programului AMZ Academy                                                      Membru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ACORD PRIVIND ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI LA DISTANȚĂ 

 

............ S.R.L., persoana juridica de nationalitate romana, avand sediul social in 
………………….., avand numar de ordine in Registrul Comertului……………….., cod unic 
de inregistrare fiscala ……………. în calitate de Vânzător/Furnizor al Programului AMZ 
Academy,  

și 

(Nume Prenume).................., cu domiciliu in ..............., identificat cu ................, în calitate de 
Cumpărător/Beneficiar al Programului AMZ Academy sau Membru  

Având în vedere următoarele: 

3. Cumpărătorul a accesat Site-ul AMZ Academy și în urma vizionării conținutului Site-
ului, inclusiv a Termenilor și condițiilor de utilizare a Site-ului si Platformei, a 
Anunțului privind exonerarea de răspundere pentru câștiguri, precum și a Contractului 
la distanță, a decis să achiziționeze Programul AMZ Academy în schimbul plății Taxei 
de Membru; 

4. Utilizatorul a plasat, prin intermediul Site-ului, Comanda pentru Programul AMZ 
Academy cu Data începrii Programului AMZ Academy la ........... 
 

Prin semnarea prezentului, Cumpărătorul declară că: 
 

1. A accesat Site-ul AMZ Academy, a citit și înțeles conținutul acestuia, inclusiv al 
Termenilor și Condițiilor de utilizare a Site-ului și ai Platformei, precum și a Anunțului 
privind exonerarea de răspundere pentru câștiguri, și a decis să achiziționeze Programul 
AMZ Academy în schimbul plății Taxei de Membru. 

2. Este de acord cu încheierea Contractului la distanță și își insușește conținutul acestuia, 
precum și al Anunțului și al Termenilor și condițiilor astfel cum sunt publicate pe Site 
și confirmă încheierea Contractului la distanță în forma publicată pe Site. 

Prin semnarea prezentului, Vânzătorul este de acord și confirmă încheierea Contractului 
la distanță. 

 

Vânzător                                                                  Cumpărător 

 

 


