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CONTRACT DE INTERCONECTARE
Nr. _____ din ________________
Intre:
SC INTERLAN INTERNET EXCHANGE SRL, cu sediul în București, Str. Cezar Bolliac, nr.8, et.1, ind. 3,
sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J/40/7540/2010, Cod Unic de Înregistrare RO27259741
(denumit în continuare Interlan Internet Exchange SRL) avand contul IBAN RO06 BTRL 0430 4202 3891
11XX deschis la Banca Transilvania Sucursala Unirii, reprezentată legal de ADRIAN CĂLINEAȚĂ, în calitate
de Administrator, denumită în continuare SC INTERLAN INTERNET EXCHANGE SRL
si

____________________________________ cu sediul în __________, înregistrată la Registrul
Comerțului sub nr. ______, Cod Unic de Înregistrare ____________, cont bancar nr.
__________________________, deschis la ____________________________, reprezentată legal de
_____________________________ în calitate de __________________________, denumită în continuare
PARTENER.
Având în vedere cererea de interconectare formulată de către partener şi acceptarea acesteia de către SC
INTERLAN INTERNET EXCHANGE SRL
s-a încheiat prezentul contract prin care părțile au convenit următoarele:
DEFINIȚII:
Infrastructura InterLAN: Infrastructura tehnică a SC Interlan Internet Exchange SRL care facilitează
transferul de informaţii între participanţii la peering;
Participanţi: Toate entitățile care utilizează infrastructura SC Interlan Internet Exchange SRL;
Peering (Interconectare): Interconectarea fizică la infrastructura SC Interlan Internet Exchange SRL,
anunţarea de rute BGPv4 între participanţii la Peering şi (dacă este cazul) clienţii acestora;
POP (Punct de Prezenţă): O locaţie unde se poate realiza conectarea fizică a partenerilor;
Număr de înregistrare a sistemelor autonome (ASN): Un identificator numeric unic la nivel global atribuit de
către un Registru Regional Internet. (RIPE pentru Europa).
Articolul 1 – Obiectul Contractului
1.1. Obiectul prezentului contract îl constituie realizarea şi operarea interconectării cu PARTENER-ul, în
condițiile menționate în continuare la locația: NX DATA, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 8, etaj 3, București 020337
România
Participarea la interconectare este voluntară. Oprirea sesiunii de interconectare de către PARTENER,
indiferent de motiv (oprire sesiune BGP, nealimentarea echipamentelor) fără trimiterea unei înștiințări de
suspendare sau încetare a contractului, nu dă dreptul la scăderi de tarife sau compensări de orice natură.
Articolul 2 – Modalități de derulare a Contractului
2.1. Serviciile de interconectare se realizează prin rețeaua de comunicații de date a SC INTERLAN
INTERNET EXCHANGE SRL sau a partenerilor săi agreați.
2.2. Conectarea fizică dintre PARTENER şi cele mai apropiate puncte de acces în rețeaua SC INTERLAN
INTERNET EXCHANGE SRL intră în sarcina PARTENERULUI cu condiția ca acesta să respecte
standardele impuse de SC INTERLAN INTERNET EXCHANGE SRL şi partenerii săi, conform
specificațiilor tehnice cuprinse în Anexa 1, în funcție de cererea explicită a PARTENERULUI şi de
posibilitățile tehnice ale SC INTERLAN INTERNET EXCHANGE SRL
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Articolul 3 – Măsuri Administrative
3.1. În cazul nerespectării regulilor şi obligaţiilor prevăzute în cadrul acestui contract, şi al apariţiei unor
probleme tehnice de natură să afecteze conectivitatea unor participanţi, portul partenerului responsabil
va fi oprit de către Departamentul Tehnic al SC Interlan Internet Exchange SRL până la remedierea
problemei;
3.2. Dacă problemele apărute nu afectează alţi participanţi, se va aplica măsura închiderii portului doar în
cazul în care responsabilul tehnic al partenerului nu rezolvă problema în termen de 2 zile lucrătoare de
la primirea sesizării prin e-mail sau telefonic.
3.3. Măsurile administrative vor fi aduse imediat la cunoştinţa celor responsabili fie prin e-mail, fie telefonic,
după caz. De asemenea, Departamentul Tehnic informează Administratorul despre acţiune.
Articolul 4 – Valoarea contractului. Facturare şi termene de plată
4.1. Capacitățile disponibile sunt următoarele:







100Mbps
1Gbps
2Gbps
5Gbps
10Gbps

4.2. SC Interlan Internet Exchange SRL îşi rezervă dreptul de a schimba aceste taxe, obligându-se să
anunţe în scris Partenerul cu privire la schimbare cu 15 zile calendaristice înainte ca acestea să intre în
vigoare.
4.3. Facturile aferente costurilor serviciilor specificate în prezentul contract se vor emite lunar, urmând a fi
expediate prin intermediul serviciilor poștale, de curierat cu confirmare de primire şi borderou la adresa
PARTENERULUI stipulată în prezentul contract, copie după acestea putând fi trimise şi pe mail sau fax.
Primirea acestora şi necontestarea în termen de 3 zile de la primire transformă sumele facturate în
creanțe certe lichide şi exigibile scadente conform prezentului contract.
4.4. Facturile se vor emite de SC INTERLAN INTERNET EXCHANGE SRL în primele 5 zile lucrătoare ale
lunii pentru serviciile din luna în curs, PARTENERUL având obligația de a achita valoarea facturii în
termen de 15 zile lucrătoare de la data emiterii acesteia, dată ce reprezintă termenul scadent de plată.
Articolul 5 – Obligațiile părților
5.1. INTERLAN INTERNET EXCHANGE SRL se obligă:




Să asigure funcționarea soluției de interconectare;
Să asigure confidențialitatea datelor aparținând PARTENERULUI în cadrul rețelei proprii de
comunicații;
Să respecte întocmai obligațiile rezultate din derularea prezentului contract.

5.2. PARTENERUL se obligă:







Să actualizeze informaţiile din Registrul Regional Internet ori de câte ori este cazul;
Să achite contravaloarea serviciilor de interconectare;
Să semnaleze către SC INTERLAN INTERNET EXCHANGE SRL în cel mai scurt timp orice
defecțiune aparută;
Să semneze, după caz, procesul-verbal de predare-primire a echipamentelor SC INTERLAN
INTERNET EXCHANGE SRL
Să deţină deja un ASN public, obţinut de la Registrul Regional Internet;
Să respecte întocmai obligațiile rezultate din derularea prezentului contract.

Articolul 6 – Răspunderea contractuală
6.1. PARTENERUL este singurul răspunzător pentru informațiile transmise prin rețeaua SC INTERLAN
INTERNET EXCHANGE SRL.
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6.2. SC INTERLAN INTERNET EXCHANGE SRL nu este răspunzator pentru alterarea informațiilor
transportate în exteriorul sistemului propriu de comunicații de date.
6.3. În cazul neachitării la termen de către PARTENER a contravalorii facturilor emise de SC INTERLAN
INTERNET EXCHANGE SRL, SC INTERLAN INTERNET EXCHANGE SRL va fi îndreptățit să
suspende executarea contractului pana la efectuarea plății de către PARTENER, imediat, fără preaviz
sau drept de compensare pentru PARTENER. în situația în care întârzierea la plată este mai mare de
90 de zile, SC INTERLAN INTERNET EXCHANGE SRL, în baza art. 11 lit.b, va putea invoca rezilierea
de drept a contractului, fără a fi obligat la plata vreunei despăgubiri către PARTENER.
În cazul neefectuării plăţii la termen, SC INTERLAN INTERNET EXCHANGE SRL poate percepe o
penalitate de 0,2 % pe zi de întârziere până la data achitării integrale a sumei restante. Pe perioada
suspendării serviciului de către SC INTERLAN INTERNET EXCHANGE SRL ca urmare a neefectuării
plăţii de către PARTENER, PARTENERUL nu va fi exonerat de plata facturilor restante. Cuantumul
penalităţilor calculate de INTERLAN INTERNET EXCHANGE SRL şi datorate de către PARTENER nu
poate depăşi cuantumul sumei asupra căreia sunt calculate.
6.3.1. Părțile convin ca valoarea prejudiciului cauzat INTERLAN INTERNET EXCHANGE SRL este
egală cu contravaloarea facturilor emise şi neîncasate la care se adaugă penalizările legale în
vigoare.
6.4. PARTENERUL este singur raspunzător de funcționarea, paza şi siguranța echipamentelor proprii,
INTERLAN INTERNET EXCHANGE SRL neavând nicio responsabilitate în acest sens.
Articolul 7 – Forța Majoră
Forța majoră (cutremur, inundație, revoluție, război, greve, alunecări de teren etc.), convenită ca fiind acel
eveniment absolut imprevizibil şi de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a contractului, care
împiedică partea sau părțile să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, exonerează de răspundere
partea care o invocă în condițiile legii.
Partea care invocă forța majoră va aduce la cunoștința celeilalte părți apariția cazului de forța majoră, în
maxim 48 de ore de la producere şi va remite acesteia confirmarea Camerei de Comert şi Industrie privind
existența cazului de forța majoră în termen de maximum 5 zile de la apariția cazului de forța majoră.
Dacă durata confirmată a existenței cazului de forța majoră este mai mare de 10 zile, părțile se vor reuni în mod
obligatoriu pentru a decide condițiile continuării contractului sau încetarea acestuia.
Exonerarea de răspundere operează numai pe durata existenței cazului de forța majoră.
Articolul 8 – Notificări
In înțelesul prezentului contract orice notificare/comunicare adresată de o parte celeilalte va fi considerată
valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa menționată la începutul prezentului contract prin poștăcurierat rapid sau sub forma de scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
Comunicările/notificările verbale nu sunt luate în considerare de nici una din părți, dacă nu sunt confirmate
prin modalitatea prevăzută mai sus.
Articolul 9 - Durata Contractului şi intrarea în vigoare
Prezentul contract intră în vigoare la data semnării sale de către ambele părți şi are o durata de 12 luni.
Contractul poate fi suspendat pe o perioadă de maxim 3 luni, cu condițtia notificării în prealabil cu 15 zile atât
la intrarea în vigoare a suspendării cât şi a reintrării în efect a contractului. Pe perioada suspendării,
INTERLAN INTERNET EXCHANGE SRL nu va emite facturi. Suspendarea nu afectează perioada de
valabilitate a contractului, la termenul inițial neadăugându-se perioada de suspendare.
Acest contract poate fi prelungit automat cu perioade similare de timp, dacă nici una din părți nu notifică
celeilalte o intenție contrară, cu minimum 30 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate în curs.
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Articolul 10 – Confidențialitatea
Părțile vor păstra confidențiale şi nu vor divulga către terțe părți informațiile confidențiale provenite de la
oricare din ele în cursul derulării prezentului contract.
Părțile vor păstra confidențialitatea tuturor documentelor privind executarea contractului, indiferent de natura
acestora şi indiferent de suportul documentelor.
Orice divulgare externă de informații se va efectua numai cu consimțământul scris acordat în prealabil de
către partea de la care provine informația.
In cazul în care una din părți își încalcă obligația de păstrare a confidențalității, încălcare constatată prin
hotărâre judecătorească, este obligată să plătească daune interese care să acopere prejudiciul creat
celeilalte părți.
Incălcarea clauzei de confidențialitate poate constitui motiv de reziliere a contractului, dacă partea
prejudiciată o cere în condițiile art.11 lit.b.
Articolul 11 - Condițiile de încetare a contractului
Prezentul contract poate înceta:
a) Prin denunțare unilaterală din partea SC INTERLAN INTERNET EXCHANGE SRL dacă față de
PARTENER se declanșează procedura de lichidare sau acesta este declarat în stare de incapacitate de
plăți ori în faliment;
b) Prin reziliere de drept, cu un preaviz de 30 de zile înainte de data încetării contractului şi fără a fi
necesară intervenția instanței, invocată de una din părți în cazul în care cealaltă parte nu își îndeplinește
sau își îndeplinește în mod necorespunzător obligațiile contractuale, cu obligarea părții în culpă la plata
de daune-interese. Rezilierea nu va avea nici un efect asupra obligațiilor scadente dintre părți;
c) Din inițiativa oricăreia dintre părți, cu un preaviz de 30 de zile;
d) Prin acordul scris al părților;
e) Prin ajungere la termen, dacă părțile nu convin asupra prelungirii duratei contractului;
f) Pierderile de pachete mai mari de 9% realizate prin conexiunea de interconectare, care durează mai mult
de 3 zile calendaristice pot constitui de asemenea bazele denunţării unilaterale ale acestui contract.
Indiferent de modalitatea de încetare a contractului, încetarea nu va afecta obligațiile scadente dintre părți.
Articolul 12. Date de identificare
12.1. PARTENERUL este de acord că orice date de identificare şi orice alte informații furnizate de el să fie
prelucrate şi utilizate de SC INTERLAN INTERNET EXCHANGE SRL în orice activități şi scopuri legate
de marketing, de telecomunicații - în cadrul relației SC INTERLAN INTERNET EXCHANGE SRL cu
autoritățile competente şi cu alți operatori de telecomunicații, precum şi în scopul realizării unui interes
legitim al SC INTERLAN INTERNET EXCHANGE SRL, pentru constituire de baze de date şi utilizarea
acestora oricare ar fi ele.
12.2. PARTENERUL are dreptul să solicite, în mod gratuit, în scris, prin scrisoare recomandată cu
confirmare de primire, ca datele sale de identificare să nu fie folosite în scopuri de marketing.
12.3. Prin prelucrare de date/informații furnizate de PARTENER se întelege orice operațiune sau set de
operațiuni care se efectuează asupra datelor/informațiilor prin mijloace automate sau neautomate,
precum colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea și/sau modificarea, extragerea,
consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau
distrugerea acestora.
Articolul 13 – Cesiunea Contractului
Părțile nu pot cesiona unui terț drepturile şi obligațiile stabilite prin prezentul contract fără acordul prealabil,
scris, al celeilalte părți, sub sancțiunea nulității cesiunii.

CONTRACT Nr. ______/________________ | CONFIDENTIAL

[4/8]

Str. Cezar Bolliac nr.8, et. 1, ind. 3, Sector 3, Bucuresti, 030912 | Telefon/Fax: +40 317 102 428
E-mail: office@interlan.ro | CIF: RO27259741 | J40/7540/2010
Cont: RO57BTRL04301202389111XX | Banca Transilvania, sucursala Unirii

Articolul 14 - Rezolvarea litigiilor
Litigiile de orice natură decurgând din derularea, interpretarea şi executarea prezentului contract sau în
legătură cu acesta, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă de către reprezentanții desemnați de către părți,
vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din București.
Articolul 15 - Modificarea Contractului
Părțile au căzut de acord asupra formei prezentului contract, şi sunt de acord ca orice modificare sau
completare a prevederilor acestui Contract se va realiza în scris prin act adițional, semnat de reprezentanții
autorizați ai ambelor părți.
Modificările contractului constituie părți integrante ale acestuia şi intră în vigoare la data semnării lor de
ambele părți.
Următoarele anexe fac parte integrantă din prezentul contract:
-

Anexa 1 – Specificații tehnice

-

Anexa 2 – Proces Verbal de punere în funcțiune

Incheiat astăzi __________________ la București, în două exemplare cu valoare de original, câte unul
pentru fiecare parte contractantă.
Articolul 16 – Condiții de interconectare
Interconectarea se realizează la POP Interlan Internet Exchange SRL aflat la adresa: NX DATA, Bd. Dimitrie
Pompeiu nr. 8, etaj 3, București 020337 Romania, începând cu data semnării Anexei 2, folosindu-se un port
cu viteza de ..............

Persoanele mandatate de către părţi sunt:
Nume şi prenume

Funcţia

Telefon

E-mail

Interlan Internet Exchange SRL
Manager Tehnic

Andrei Dinu

Manager tehnic

+40 728 777 794

tech@interlan.ro

Manager
administrativ

Adrian Călineață

Reprezentant legal

+40 724 319 316

adrian.calineata@interlan.ro

Manager
Comercial

Andreea Cătănescu

Specialist Organizare

+40 721 298 993

andreea.catanescu@interlan.ro

Partener
Manager Tehnic
Manager
administrativ
Manager
Comercial

SC INTERLAN INTERNET EXCHANGE SRL
Adrian Călineață
Reprezentant legal
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ANEXA 1
la contractul numărul Nr. ___ din _______________
-SPECIFICAȚII TEHNICE-

Această anexă descrie obligațiile participanților la trafic precum şi regulile care trebuie respectate în cadrul
operării contractului de interconectare.
I Obligaţii
1. Fiecare participant la Peering este obligat să anunţe toate rutele clienţilor săi către ceilalţi participanţi
la Peering, numai prin intermediul Route-Server-elor Interlan Internet Exchange SRL, dar și să
accepte la rândul său toate rutele anunţate de către ceilalţi participanţi la Peering, în conformitate cu
înregistrările oficiale menţinute în severele whois deţinute de către Registrul Regional Internet.
2. Participanţii sunt obligaţi să permită schimbul liber de trafic cu toţi ceilalţi participanţi
3. Participanţii sunt obligaţi să mandateze o persoană de contact tehnic, care să răspundă la orice
problemă de natură tehnică care priveşte interconectarea;
4. Participanţii sunt obligaţi să mandateze o persoană de contact administrativ care să poată răspunde la
orice problemă organizatorică sau financiară, care priveşte interconectarea;
5. Tot traficul care se desfăşoară prin Infrastructura Interlan Internet Exchange SRL ca rezultat al
schimbului de informaţii dintre participanţi nu trebuie să fie filtrat sau alterat. Interceptarea sau
examinarea acestui trafic se va face doar cu aprobarea scrisă a Departamentului Tehnic Interlan
Internet Exchange SRL sau la cererea scrisă a organismelor abilitate, în condiţiile legii în vigoare.
6. Potenţialii participanţi sunt în întregime responsabili în ceea ce priveşte conectivitatea cu POP-ul
Interlan Internet Exchange SRL unde urmează să se desfăşoare interconectarea;
II Reguli
Acest paragraf conţine regulile care trebuie respectate de către toţi participanţii:
1. INTERLAN INTERNET EXCHANGE SRL este singurul care decide traseul pe care vor fi transferate
pachetele de date provenite de la PARTENER în reteaua INTERLAN INTERNET EXCHANGE SRL.
2. Nu se va acţiona în scopuri ilegale sau care împiedică utilizarea peering-ului Interlan Internet
Exchange SRL de către ceilalţi membri (de exemplu: ARP spoofing, instalare de sniffere, etc.).
3. Cadrele Ethernet trimise către porturile de acces în Interlan de către membri vor avea doar
următoarele tipuri:
4. 0x0800 – IPv4
5. 0x0806 – ARP;
6. Nu se permite activarea Proxy ARP pe interfeţele spre Interlan.
7. Pe porturile echipamentelor Interlan Internet Exchange SRL către participanţii la peering se permite o
singură adresă MAC, cea a echipamentului desemnat spre interconectare;
8. Toate cadrele Ethernet trimise către un port de acces în Interlan Internet Exchange SRL vor avea în
mod obligatoriu aceeaşi adresă MAC sursă;
9. Traficul specific protocoalelor locale nu trebuie trimis către porturile de acces în Interlan Internet
Exchange SRL.. Exemple de trafic inacceptabil.
10. ICMP redirect
11. IEEE802 STP
12. Protocoale de router discovery (ex. CDP)
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13. Broadcasturi/multicasturi aparţinând protocoalelor de rutare interioare (OSPF, IS-IS,IGRP, EIGRP).
14. BOOTP/DHCP;
15. Este interzisă activarea protocolul Spanning-Tree pe legăturile spre Interlan Internet Exchange SRL.
16. Traficul broadcast emis de către un port nu trebuie să depăşească 10pps / port.
17. Schimbul de rute se va realiza doar prin BGPv4 prin intermediul Route-Server-elor proprietate a
Interlan Internet Exchange SRL.
18. Fiecărui participant la peering i se va aloca o singură adresă IP folosită pentru interconectare;
19. Lungimea maximă a unui prefix anunţat de către participanţi nu trebuie să depăşească 24 de biţi;
20. Toate rutele anunţate în Interlan Internet Exchange originate din AS-uri publice ale membrilor trebuie
să fie înregistrate în baza de date a RIPE (să existe route-objects)
21. Fiecare participant la peering trebuie să deţină un ASN public şi cel puţin o clasă de adrese IP
originată din ASN-ul propriu.
22. Se vor anunţa prin sesiunea BGP numai clasele de adrese IP proprii sau ale clienţilor şi nu ale altor
provideri fără acordul expres al Interlan și al acestora.
23. Spaţiul de adrese IP rezervat peering-ului în Interlan Internet Exchange nu va fi anunţat în alte reţele
decât cu aprobarea scrisă prealabilă a Departamentului Tehnic Interlan Internet Exchange SRL.
24. Toate rutele anunţate în Interlan Internet Exchange SRL vor avea nexthop setat la membrul care face
anunţul, cu excepţia cazului în care s-a obţinut acordul departamentului tehnic pentru membrii care
anunţă rute cu nexthop la alţi membri.
25. Nu se permite anunţarea de clase de adrese private (RFC1918) în Interlan Internet Exchange SRL.
26. Un participant va trimite trafic către portul unui alt participant doar în cazul în care a obţinut
permisiunea celui din urmă prin intermediul unei rute anunţată prin route-serverele Interlan sau a unei
sesiuni BGP private realizată pe vlan-uri aprobate.
27. Nu se permite folosirea rutelor statice. Toate deciziile de a ruta sau nu traficul prin legătura cu Interlan
Internet Exchange se vor lua pe baza rutelor primite prin sesiunea BGP de la route-servere.
28. Nu sunt admise sesiuni BGP private între membri pe vlan-ul de trafic Interlan Internet Exchange. Daca
se doreşte schimb de alt tip de trafic decât cel originat din AS-urile de peering direct, Departamentul
Tehnic va pune la dispoziţie VLAN-uri dedicate acestui lucru, după ce s-a obţinut aprobarea prealabilă
a Conducerii Interlan Internet Exchange SRL.
29. Interfeţele routerelor conectate într-un port Interlan vor folosi numai setările de adresă IP/netmask și
VLAN care le-au fost atribuite de către Departamentul Tehnic Interlan Internet Exchange SRL.
30. Se recomandă ca dispozitivele utilizate pentru interconectare să fie echipamente specializate, din
clasa routere sau switch-uri Layer III.
31. Înlocuirea echipamentului (cu un alt echipament de acelaşi tip sau cu unul de alt tip) sau modificarea
configuraţiei acestuia, trebuie notificată către Departamentul Tehnic al Interlan Internet Exchange SRL
cu minimum 48 de ore înainte de produce-rea evenimentului, în scopul luării tuturor măsurilor
necesare pentru a preîntâmpina eventuale probleme de compatibilitate şi/sau conectivitate ale
participanţilor. În cazul înlocuirii fortuite a echipamentelor în urma defectării acestora, este necesară
anunţarea imediată, prin orice mijloace a Departamentului Tehnic al Interlan Internet Exchange SRL.

SC INTERLAN INTERNET EXCHANGE SRL
Adrian Călineață
Reprezentant legal

CONTRACT Nr. ______/________________ | CONFIDENTIAL

[7/8]

Str. Cezar Bolliac nr.8, et. 1, ind. 3, Sector 3, Bucuresti, 030912 | Telefon/Fax: +40 317 102 428
E-mail: office@interlan.ro | CIF: RO27259741 | J40/7540/2010
Cont: RO57BTRL04301202389111XX | Banca Transilvania, sucursala Unirii

ANEXA 2
la contractul numărul Nr. _____ din ________________
PROCES VERBAL DE PUNERE ÎN FUNCȚIUNE

Incheiat astăzi _______________

Intre:
SC INTERLAN INTERNET EXCHANGE SRL, cu sediul în București, Str. Cezar Bolliac, nr.8, et.1, ind. 3,
sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J/40/7540/2010, Cod Unic de Înregistrare RO27259741
(denumit în continuare Interlan Internet Exchange SRL) avand contul IBAN RO06 BTRL 0430 4202 3891
11XX deschis la Banca Transilvania Sucursala Unirii, reprezentata legal de CRISTIAN COPCEA, în calitate
de Administrator, denumita în continuare SC INTERLAN INTERNET EXCHANGE SRL
si
_____________________________________ cu sediul în __________, înregistrată la Registrul Comerțului
sub nr. ______________, Cod Unic de Înregistrare _______________________, cont bancar nr.
_______________________________________, deschis la ___________________________, reprezentată
legal de _______________________________ în calitate de __________________________, denumită în
continuare PARTENER.
Astăzi, _________________, s-a definitivat interconectarea între părți în următoarele condiții contractuale:

LOCAȚIE
Centru de colocare:

Adresa:

NXDATA

Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 8, etaj 3, București
020337, România

DATE TEHNICE
Viteza atribuita:

...................

Mediul de transmisie:

Routing protocol

BGP

ASN INTERLAN:

39107

ASN PARTENER:

…………..

SC INTERLAN INTERNET EXCHANGE SRL
Adrian Calineață
Reprezentant legal
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