Anexa MDS WebService, nr. ............. , Data ...........................
Pentru contractul nr................din data de ..............................

Numar agenţie MerlinX ...............................

1. Pentru a putea ultiliza serviciul web: MDS WebService , BENEFICIARUL trebuie sa fi incheiat in
prealabil cu FURNIZORUL, anexa de utilizare a modulului de rezervari B2B
2. FURNIZORUL va oferi BENEFICIARULUI accesul la ofertele disponibile in sistemul de rezervari
MerlinX – serviciu denumit MDS Webservice – prin intermediul caruia BENEFICIARUL va putea
efectua cautari, afisari si rezervari ale produselor turistice oferite de turoperatorii cu care
BENEFICIARUL are acord de acces si vanzare. Accesul se face pe baza de user si parola unice
pentru fiecare agentie a BENFICIARULUI.
3. Pentru fiecare cautare efectuata prin MDS Webservice, BENEFICIARUL se angajează să plătească
o taxă de cautare de 0.001 RON net. Suma minima de plata lunara este de 200 ron net indiferent
daca BENEFICIARUL a efectuat cautari sau nu prin intermediul serviciului oferit. De asemenea ea
se achită indivizibil, indiferent de data din lună la care a fost generat sau anulat accesul solicitat.
Prima factura emisa pentru fiecare acces solicitat va contine suma de 200 ron net, iar din luna
urmatoare factura se va emite in conformitate cu volumul de cautari efectuate in luna
anterioara, dar nu mai putin de 200 ron net. La tarifele nete se adauga TVA.
4. BENEFICIARUL intelege si accepta ca ofertele distribuite prin sistemul de rezervari MerlinX si prin
solutia de cautare MDS Webservice apartin unor terte parti (turoperatori, furnizorii de servicii
conexe turismului, etc), iar FURNIZORUL nu are control asupra valorii ori cantitatii acestora.
5. BENEFICIARUL va utiliza serviciul MDS Webservice exclusiv pentru propriile website-uri (solutii
B2C) si nu va folosi sursele pentru solutii dedicate unor terte parti ori parteneri (solutii B2B). De
asemenea BENEFICIARUL nu va stoca rezultatele oferite prin MDS Webservice si nu va efectua
scanarea in masa pentru a stoca sau construi propria baza de date cu oferte sau continut.
6. FURNIZORUL va face toate demersurile posibile pentru a activa cât mai rapid accesul la Solutia
MDS Webservice. BENEFICIARUL va transmite furnizorului datele exacte ale agentiei sale iar
dupa obtinerea accesului va transmite catre turoperatorii cu care are contract numarul de
agentie MerlinX pentru activarea accesului de catre acestia in propriile sisteme de rezervari.
7. BENEFICIARUL se obliga sa nu furnizeze niciunei persoane straine datele de acces la sistemul de
rezervari MerlinX si este raspunzator de toate rezervarile efectuate prin intermediul contului
sau.
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