
Numărul contului bancar

Semnătura clientului fidel/ În cazul firmelor se semnează cu semnătură de drept a firmei

SETĂRI

DATE BANCARE

Titularul contului bancar

Întocmit pe de o parte de Inlernet Worldwide AG. (Denumit în continuare
„Inlernet “), pe de cealaltă parte clientul fidel (denumit în continuare „Client
fidel\“) semnat în data de respectând următoarele condiții.

CONTRACT DE CUMPĂRĂTOR FIDEL

DATE CLIENT FIDEL

Doamnă Compania,
organizația

Dle Instituția Numele/Numele companiei 

Data nașterii Numărul de Înregistrare în registrul

Cod poștal

Adresa
poștală

Adresa /
Sediul

Cod poștal Așezare Terenuri publice, numărul casei, etaj, apartament

Telefon fixNumărul mobilAdresa de email

Așezare Terenuri publice, numărul casei, etaj, apartament

Numărul cărții de identitate

DECLARAȚIA părților, condițiile detaliate ale prezentului contract formează o parte integrantă a relațiilor juridice conform Termenilor și condițiilor anexelor aflate pe pagina
(www.inlernet.com) care conține Condiții Generale ale Contractului : clauzele contractuale. Clientul fidel declară prin semnarea acestui contract că înainte de semnare a
luat la cunoştinţă şi şi-a însuşit cele cuprinse în (www.inlernet.com) Condițiile contractuale generale şi anexele acestuia, este de acord cu acestea şi le consideră obligatorii.
Clientul fidel este pe deplin de acord că sistemul Inlernet să prelucreze datele cuprinse în prezentul contract, cu condiţia că prelucrarea acestor date să nu lezeze drepturile
clientului fidel şi să nu contravină legii de prelucrare a datelor.

(Clientul fidel a cărui date sunt stocate online este obligat să păstreze contractul tipărit pe hârtie)

DATELE INSTRUCTORULUI (OFERTANT)

Adresa E-mail sau ID client fidel Nume Prenume

Prin curier, rambursarea
cheltuielilor Personal în Biroul Inlernet

Manual                                

http://inlernet.com/ 

Sunt de acord să-mi trimiteți newsletter-ul Inlernet                Comand serviciul premium SMS                        

Automat

1. Clasă 2. Clasă  3. Clasă 4. Clasă 5. Clasă 6. Clasă    

MODUL DE PRELUARE A VOUCHERULUI

PRIMIRE BULETINE INFORMATIVE Înștiințare prin PREMIUM SMS 

MODUL DE PLASARE AL DREPTULUI                                

TRANSFER AUTOMAT ÎN CONTUL BANCAR  
Nu există transfer Transferul tuturor comisioanelor

HUF Transferul sumelor de peste 

Vă rugăm completaţi cu LITERE MARI toate rubricile marcate cu -*-

Prenumele/Numele persoanei de contact a companiei

Numărul de identificare fiscală / codul

Data

Numele prenumele reprezentantului legal

Completare obligatorie

Ca reprezentant legal al minorului cu capacitate de acţiune diminuată care doreşte să se înregistreze cu datele de mai sus sunt de acord cu această înregistrare. Certific
conştient de posibilitatea pedepsei penale, faptul că minorul a depăşit vârsta de 14 ani şi nu se află sub îngrijire din cauza capacităţii de acţiune diminuată.

Data, Numele, ID-ul de cumpărător fidel

Adresa individuală a paginii ofertante 

Sediu: 8832 Wollerau,
Roosstrasse 53.
Numărul de identificare fiscală: 
CH-130.3.017.717-4

Inlernet Worldwide AG.

www.inlernet.com

Semnătura reprezentantului legal
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DATELE REPREZENTANTULUI LEGAL AL MINORULUI
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