
CONTRACT DE MEMBRU RDM

Contract Cumpărător Fidel Contract Partener
Rosnol Group S.r.l. • 527190 Zabala,  Nr. 544, Jud. Covasna • Tel.: 0786-901-902 • e-mail: contact@metabondromania.ro.

METABOND
R

.......................................................
Cumpărător Fidel

.......................................................
Partener nou

1. Exemplar Membru

.......................................................
reprezentant R.D.M.

Partener direct: ..................................................................................................................................................................

Cod partener direct: -
Cod partener: -NouModifi care

Nume, Prenume / Denumirea:............................................................................................................................................

Adresa: ..............................................................................................................................................................................

Adresa de corespondenţă: ................................................................................................................................................

Administrator: ....................................................................................................................................................................

Telefon: .............................................................................................................................................................................

E-mail: ...............................................................................................................................................................................

CNP / CUI: ...............................................................Nr. Înreg. Reg. Com.: .......................................................................

Cont bancar: --
Cumpărător fi del
Prin semnarea Contractului de Cumpărător Fidel, semnatarul este îndreptăţit la cumpărarea de produse distribuite în cadrul 
Reţelei de Distribuţie Metabond la preţuri de partener valabil la data cumpărării.

Revânzarea produselor achiziţionate de Cumpărătorul Fidel poate fi  făcută doar prin respectarea legislaţiei în vigoare 
în România. Contractul de Cumpărător Fidel este valabil de la anul în curs până la sfârşitul anului următor. Contractul se 
reînnoieşte automat prin acumularea a 260 de puncte/an.

Declar că am luat la cunoştiinţă Regulamentul de Colaborare al R.D.M. şi o voi respecta ca atare.

Data..................................................................................................

Partener
Subsemnatul declar, că doresc să devin membru al Reţelei de Distribuţie Metabond,  am luat la cunoştiinţă Regulamentul de 
Colaborare al R.D.M. şi o voi respecta ca atare.

Revânzarea produselor achiziţionate de Partener poate fi  făcută doar prin respectarea legislaţiei în vigoare în România.

Contractul de Partener este valabil de la anul în curs până la sfârşitul anului următor. Contractul se reînnoieşte automat prin 
acumularea a 260 de puncte/an.

Data....................................................................................................
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