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Termeni și condiții ALCAT Test
Înainte de a completa și trimite formularul de comandă pentru testul ALCAT vă rugăm să citiți cu atenție
termenii și condițiile de mai jos și să va exprimați acordul cu aceștia.
Zenyth Pharmaceuticals SRL, cu sediul în jud. Neamț, comuna Alexandru Cel Bun, loc. Bistrița, str. Petru
Rareș nr. 50A, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. 21917821, CUI J27/805/2007, este distribuitor
exclusiv pentru România al Cell Science Systems GmbH – Alcat Europe, denumit în continuare Distribuitor
ALCAT.
Distribuitorul ALCAT intermediază serviciul de analize către firma Cell Science Systems GmbH – Alcat
Europe, respectiv Testul ALCAT, ales de către dvs.

Art. 1 ALCAT Test în România: Costuri
Pentru România sunt disponibile 3 teste:




ALCAT 100 (100 alimente) – Preț: 242 euro + TVA
ALCAT 200 (150 alimente + 45 substanțe chimice) – Preț: 420 euro + TVA
ALCAT 300 (200 alimente + 45 substanțe chimice + 50 plante/alimente funcționale) – Preț: 597 euro
+ TVA

* Costul testului include și kitul pentru analize (20 euro).
Indiferent de testul ales, la costul acestuia se adaugă:



12,50 euro + TVA (recoltare analize, etichetare, pregatire transport)
29 euro + TVA (transport probe sânge la laboratorul din Cell Science Systems GmbH – Alcat Europe,
Potsdam, Germania).

Art. 2 RECOLTARE ANALIZE
Recoltarea analizelor se efectuează în centrele Medlife, prezentate în Anexa 1 a prezentului document.
Analizele pot fi recoltate și în alte clinici și policlinici, caz în care Clientul trebuie să se asigure împreună cu
reprezentantul Distribuitorului ALCAT că sunt într-o localitate accesibilă firmei de curierat, pentru ca
probele să ajungă în 24 de ore la laboratorul din Germania.
Recoltarea analizelor se va efectua doar după confirmarea plății, la o dată și oră stabilită de comun acord.
Recoltarea analizelor se face doar de luni până miercuri, inclusiv.

Art. 3 PREȚUL SERVICIULUI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ
3.1 Prețul serviciului este dat de valoare în euro a Testului ALCAT ales la care se adaugă

 12,50 euro + TVA – Recoltare, etichetare, pregătire transport analize;
 29 euro + TVA - Transport probe sânge la laboratorul din Germania.
Există două modalități de plată: Pay Pal și transfer bancar. Plata se va face în euro, la cursul BNR din ziua
facturării.
În cazul în care alegeți plata prin transfer bancar, aceasta se va face în avans, în baza facturii emise de către
Distribuitorul ALCAT, în contul Distribuitorului IBAN: RO 96 BRDE 280 SV 231 298 82800, deschis la BRD
PIATRA NEAMȚ. În acest caz, trebuie să trimiteți confirmarea de plată către Distribuitorul ALCAT (pe e-mail
info@alcat.ro).

Art. 4 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
4.1 OBLIGAȚIILE DISTRIBUITORULUI ALCAT






Distribuitorul ALCAT se obligă să trimită prin curier kitul de analize (sistemul de prelevare a sângelui
și informațiile necesare), în termen de 4 zile lucrătoare de la confirmarea plății. Kitul va fi trimis
către sediul Medlife ales de comun acord cu dvs.
Distribuitorul ALCAT se obligă să efectueze intermedierea efectuării analizelor ALCAT alese de
Client (recoltarea și expedierea în condiții optime a probelor la laboratorul Cell Science Systems
GmbH – Alcat Europe, Potsdam).
Distribuitorul ALCAT se obligă să îi trimită pe e-mail Pacientului rezultatele analizelor. Rezultatele
sunt furnizate de către Cell Science Systems GmbH – Alcat Europe, în termen de 10 zile lucrătoare.

4.2 OBLIGAȚIILE CLIENTULUI






Clientul se obligă să plătească în termenul prevăzut contravaloarea serviciului, așa cum este descris
la Articolul 3 al prezentului document.
Clientul se obligă să se prezinte la sediul Medlife ales de comun acord cu Distribuitorul ALCAT, la
ora și data stabilite. Data și ora trebuie respectate cu strictețe, în caz contrar există riscul ca probele
să nu ajungă în 24 de ore la laboratorul din Germania și să nu mai poată fi prelucrate.
În cazul în care apare imposibilitatea prezentării la ora și data stabilite, Clientul se obligă să anunțe
cu o zi înainte Distribuitorul ALCAT.
Clientul se obligă să completeze și să semneze formularul care îi va fi înmânat la recepția Medlife.
Formularul va fi pus în același colet cu kitul și va fi trimis la laboratorul din Germania. Formularele
necompletate și nesemnate de client nu sunt luate în considerare de Cell Science Systems GmbH –
Alcat Europe. În aceste cazuri, Cell Science Systems GmbH – Alcat Europe își rezervă dreptul de a
respinge probele, iar Clientului i se vor reține costurile logistice: 20 euro (kit analize) + 12,50 euro
plus TVA (recoltare analize) + 29 euro plus TVA (transport probe Germania). Repetarea analizei îl
obligă pe Client la suportarea încă o dată a costurilor logistice enumerate anterior.

Art. 5 RĂSPUNDERE CONTRACTUALĂ
* Distribuitorul ALCAT nu se face răspunzător de corectitudinea rezultatelor analizelor. Responsabilitatea
pentru corectitudinea analizelor aparține Cell Science Systems GmbH – Alcat Europe (Germania).
* Clientul este răspunzător dacă din vina sa (întârzierea programării) proba de sânge nu este trimisă la timp
la laboratorul din Germania.

Art. 6 FORȚA MAJORĂ
1. Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă cu cerința notificării partenerului
contractual în termen de 5 zile de la data apariției și a dovedirii cazului de forță majoră.
2. Pe durata forței majore, părțile se obligă să ia măsurile necesare de limitare a consecințelor acesteia.
3. De asemenea, partea care invocă cazul de forță majoră, se obligă să comunice partenerului contractual
încetarea acestuia în termen de 2 zile (de la data încetării). Dacă situația de forță majoră depășește o
durată de 15 zile operează în favoarea fiecăreia dintre părți dreptul de renunțare la contract.

Art. 7 NOTIFICĂRI
Notificările cu privire la prezentul serviciu sunt considerate valabil îndeplinite dacă sunt transmise prin
curier sau poștă la adresa/sediul menționate la punctul 1 al prezentului contract.
În cazul în care anumite comunicări nu se pot transmite prin metoda de mai sus, notificările se vor putea
face prin intermediul poștei electronice (e-mail) – info@alcat.ro.
Rezultatele testului ALCAT vor fi trimise doar prin intermediul poștei electronice (e-mail), așa cum sunt ele
primite de la laboratorul din Germania.

SC ZENYTH PHARMACEUTICALS
Distribuitor ALCAT

Anexa 1: Punctele de recoltare Medlife
1) BUCUREȘTI:
 HyperClinica Medlife Grivița, Calea Griviței nr. 365, sector 1, București
 HyperClinica Medlife Unirii, str. Hans Christian Andersen nr. 1, sector 4, București
 HyperClinica Medlife Favorit, Drumul Taberei nr. 24, sector 6, București
 HyperClinica Medlife Băneasa, șos. București Ploiești nr. 10, sector 1, București
 HyperClinica Medlife Traian, Str. Liviu Rebreanu nr. 8, sector 3, București
2) PLOIEȘTI - Str. Gheorghe Doja nr. 41, bl. 45F3, (vizavi de sediul central al BCR)
3) PITEȘTI - Str. Aleea Spitalului nr. 8
4) CONSTANȚA - Str. Soveja nr. 70, bl. I, sc. A, ap. 3
5) BRAȘOV - str. Turnului nr. 5A, Brașov sau str. Livada Vulturului nr. 10
6) FOCȘANI - Str. Duiliu Zamfirescu nr. 16
7) ADJUD - Str. Vasile Alecsandri nr. 8
8) BACĂU - str. Erou Ciprian Pintea nr. 2
9) ONEȘTI - Bdul Republicii nr. 8, bl. 8, sc. B, ap. 28, parter
10) GALAȚI - str. Brăilei nr. 190, bl. A7A-A7B, parter
11) TECUCI - Str. Ion Petrovici nr. 14, bl. A4
12) IAȘI - str. Vasile Lupu nr. 78, cartier Tătărași
13) TIMIȘOARA - Bdul Iuliu Rebreanu nr. 150 (Blocul din fața Spitalului Județean)
14) CLUJ - Centru de recoltare, str. Bucegi nr. 13-15, Complex Union, Cluj Napoca
15) ARAD - str. Dr. Cornel Radu nr. 3, Arad
16) SF. GHEORGHE - str. Kaos Karoli nr. 60
17) CRAIOVA - Bdul 1 Mai nr. 51, bl. 10, sc. 2, ap. 2, parter

