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Anexa XHotels extern, nr. ............. , Data ........................... 

Pentru contractul nr................din data  de ..............................  

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

 

1. Pentru a putea ultiliza serviciul, BENEFICIARUL trebuie sa fi incheiat in prealabil cu FURNIZORUL, 

anexa de utilizare a modulului de rezervari B2B. 

2. FURNIZORUL va oferi BENEFICIARULUI posibilitatea integrării unui link in web-site-ul propriu sau 

altor  link-uri afiliate in alte web-site-uri ale acestuia. Linkurile oferite de FURNIZOR fac conexiune 

la sistemul de oferte MerlinX numit şi XHotels(internet booking engine).  

3. In cazul fiecarui link furnizat BENEFICIARUL se angajează să plătească o taxă de 1 RON net pentru 

fiecare rezervare generata prin intermediul modulului XHotels, minim 40 de ron / luna, indiferent 

daca s-au generat mai putin de 40 de rezervari in respectiva luna. Taxa lunară se achită indiferent 

dacă BENEFICIARUL  îşi integrează link-urile în website-uri. De asemenea ea se achită indivizibil, 

indiferent de data din lună la care link-ul a fost generat sau anulat. 

4. BENEFICIARUL optează pentru una dintre variantele de integrare a link-urilor în site: 

a. Integrare gratuită – nu se solicită alte taxe suplimentare, pentru website-urile: 

............................................ , .........................................., ........................................., ............................. 

b. Integrare gate – taxă de activare suplimentară de 200 RON net / website,  

pentru website-urile: 

............................................ , .........................................., ........................................., ............................. 

5. FURNIZORUL va face toate demersurile posibile pentru a activa cât mai rapid accesul la link-urile 

XHotels. FURNIZORUL nu este responsabil pentru integrarea link-urilor sau aplicatiilor in website-

urile BENEFICIARULUI. BENEFICIARUL va transmite furnizorului datele de acces la web-site-ul 

propriu în cazul în care solicită integrarea link-urilor de catre FURNIZOR. Pentru link-urile şi site-

urile generate ulterior acestei anexe, se va emite factura ce va conţine toate costurile, plata 

acesteia reprezentând acceptul BENEFICIARULUI cu privire la numărul acestora. 
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