
 
Proceduri de ridicare bonusuri pentru anul 2018 

 

Persoane fizice 

Partenerii Metabond persoane fizice pot utiliza bonusul generat pentru puncte prin comenzi personale de produse 

cuprinse in lista actualizată de prețuri publicat pe siteul www.metabondromania.ro . 

Bonusul utilizat pe o comandă nu poate să fie mai mare de 50% din valoarea totală a comenzii. 

Bonusul generat într-o lună poate fi împarțit la mai multe comenzi separate. 

Bonusul generat în anul calendaristic 2018 trebuie utilizat până cel târziu 31.01.2019. 

 

Persoane juridice 

Partenerii Metabond persoane juridice au două modalități de ridicare a bonusului. 

1. Începând cu 01.01.2018 persoanele juridice pot utiliza bonusul similar cu persoane fizice prin comenzi 

personale de produse cuprinse în lista actualizată de preturi publicat pe siteul www.metabondromania.ro .  

Bonusul utilizat pe o comanda nu poate să fie mai mare de 50% din valoarea totală a comenzii. Bonusul 

generat intr-o lună poate fi împarțit la mai multe comenzi separate. 

Bonusul generat în anul calendaristic 2018 trebuie utilizat până cel târziu 31.01.2019. 

 

2. Emiterea de factură de comision.  

Factura va conține următoarea descriere de serviciu: 

”Comision conform contract RO ------ (se trece codul de partener)” 

Persoanele juridice plătitoare de TVA vor factura bonusul cu suma cu TVA inclus, iar persoanele juridice 

neplătitoare de TVA vor emite factură pentru bonus cu suma fără TVA. 

 

Facturile de comision se plătesc  în contul partenerului persoană juridică sau se compensează cu facturi de 

achiziție produse. 

Facturile pentru bonusul generat în anul calendaristic 2018 se emit până cel târziu 31.01.2019. 

 

Facturile se plătesc sau se compensează la momentul în care ajung în format original la sediul nostru. Se 

acceptă în format electronic doar facturile care conțin următoarea mențiune conform legii: ”Factura circulă 

fără semnătură și ștampilă conform Art. 319 alin. 29 Legea 227/2015 privind Codul Fiscal” 

Trimiterea facturii la sediul nostru este sarcina partenerului persoană juridică iar costul trimiterii este 

suportat de el. 

 

Datele noastre de facturare: 

Rosnol Group s.r.l. 

CIF: RO29876018 

J14/59/2012 

Sediul social: Zăbala nr. 544, jud. Covasna 

 

Adresa punctului de lucru unde se trimit facturile în original: 

Rosnol Group s.r.l. 

Târgu Secuiesc, str. Fortyogo Nr. 17 

Jud. Covasna, cod postal: 525400 

 

http://www.metabondromania.ro/
http://www.metabondromania.ro/

