CONTRACT Nr.

DIN DATA

Încheiat între :
A) S.C. EUROMUSIC S.R.L., Strada Sibiu Nr.25, cu punct de lucru in Sos. Stefan cel Mare,
Nr.38, Bl.30A, Sc.1, Et.1,Ap.1, Sect.2, Bucureşti, reprezentată prin
___________________________, în numele şi pentru _______________________________
(deţinător exclusiv al dreptului de copiere şi sincronizare) în calitate de distribuitor,
şi
B)
___________________________________________________________________________
cu sediul în _________________________________________________________________
cod fiscal___________________________________reprezentată prin __________________,
în calitate de client a intervenit următorul contract:
Art.1 În vederea încorporării în producţii audio sau audiovizuale, clientul va primi de la
distribuitor o singură dată şi pentru o singură producţie permisiunea (licenta) de a folosi
titlurile muzicale din Aneza Nr.1 a cestui contract. Difuzarea producţiei este permisă nelimitat
în timp şi spaţiu.
Art.2 Clientul va primi, de asemenea, toate drepturile de copiere şi sincronizare deţinute de
distribuitor.
Dreptul de multiplicare, primit in cazul productiei de CD /DVD/Audio Books, etc. de către client
se referă la maximum_______________ de unitati.
Art. 3 Clientul va plăti distribuitorului suma de EUR _________________________ (in litere)
+ T.V.A. calculată în lei la cursul de licitaţie din ziua plăţii al BCR
Sucursala Tunari.
Plata fiecarei facturi se achită în maxim 2 (două) zile de la livrarea muzicii pe CD sau alt
suport digital. Orice întârziere a plăţii se penalizează cu 0,15% pe zi.
Art. 4 Contractul îşi produce efectele numai după plata integrală a preţului prevazut la art. 3
şi a completării/semnării anexei nr. 1. Producţia poate fi difuzată numai după efectuarea
integrală a plaţii si a completarii/semnării anexei nr.1. Clientul va remite oricărui utilizator sau
difuzor al producţiei o copie a Anexei Nr.1. Anexa 1 face parte integrantă din acest contract.
Art. 5 Clientul va remite firmei EUROMUSIC o listă cu difuzarea producţiei din Anexa nr. 1,cu
cel puţin 24 de ore înaintea oricărei difuzări. Lista va cuprinde : TITLUL PRODUCTIEI, NUMELE
DIFUZORULUI, PERIOADA DIFUZARII, NUMARUL DIFUZARILOR
Art. 6 În cazul în care clientul va folosi muzica indicată în Anexa 1 ce face obiectul prezentului
contract pentru alte proiecte decât acela pentru care a fost autorizat, clientul va plăti, cu titlu
de despăgubiri, o sumă reprezentând de 10 ori preţul prevăzut la art. 3 din prezentul contract.
Art. 7 Muzica nu poate sub nici o formă readaptată sau reorchestrată.
Art. 8 Prezentul contract este incheiat conform legislaţiei Române. Ansamblul clauzelor
prezentului contract constituie un tot unitar, iar nerespectarea oricăreia dintre clauze atrage
după sine sancţiuni conform legii nr.8 din 26.03.1996 privind dreptul de autor şi drepturile
conexe.
Art. 9 Litigiile relative la executarea prezentului contract sunt de competenţa instanţelor
române şi anume a Tribunalului Municipiului Bucureşti, sectorul 2.Contractul este încheiat în
2(două) exemplare. Fiecare parte a primit câte un exemplar original.
Data si locul semnarii_________________________________
S.C. EUROMUSIC S.R.L.

CLIENT

