U100

ACCEPTARE

lasa liber pentru completarea numarului comunicat

©

Catre dul Ulici Claudiu Octavian (arbitraj.ulici.ro)
Dupa ce este inregistrat un cont de utilizator, o singura persoana fizica sau un reprezentant, completeaza fiecare rubrica din formular. Instructiuni de completare disponibile la
arbitraj.ulici.ro.

Utilizatorul intentioneaza rezolvarea litigiului, in care este parte, si inainteaza prezenta solicitare prin care invita ceilalti participanti sa
accepte procedura (arbitraj.ulici.ro) prin orice modalitate permisa de lege, in termenul recomandat de 7 (sapte) zile.

1. UTILIZATOR.
NUME/DENUMIRE. Mai jos, persoana participant in litigiu care considera avantajoasa procedura de arbitraj online.

EMAIL/CONT. Mai jos, adresa de email / contul de utilizator.

IDENTIFICARE. Mai jos datele de identificare. De ex.: Carte Identitate, date ANAF(CIF/CUI) sau Registrul Comertului.

ADRESA POSTALA. REPREZENTANT. Mai jos adresa de domiciliu sau sediu si daca este cazul, numele si datele complete de identificare
ale reprezentantul, persoana care semneaza si formularul si imputernicirea acestuia.

2. PARTEA ADVERSA. Mai jos SE INSCRIU DATELE DE IDENTITATE ale partii adverse cu adresa de email curenta, contul de
utilizator ARON (daca exista) numele si/sau denumire. Apoi in dreptul acestora, inscrie adresa postala completa, impreuna cu datele de
identificare, inclusiv identificarea fiscala / registrul comertului.

Daca este cazul, bifeaza continuare pagina alba.
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3. LITIGIUL. UTILIZATORUL descrie descrie succint litigiul în care este implicat cu partea adversa, pretentiile sau / si apararile
sale impreuna cu eventualele documentel probele relevante.

Daca este cazul, bifeaza continuare pagina alba.

ACORDURI
Sub sanctiunile falsului in declaratii, prin expedierea formularului si documentelor atasate
acestuia, confirm si declar ca sunt persoana care a completat formularul, am examinat in
totalitate continutul sau, iar inscrierea corespunde cunostintelor si convingerilor mele, este
adevarata, corecta si completa.
Formularul cuprinde de asemenea, informatiile relevante de care am cunostinta.
Sunt de acord cu Regulamentul de procedura de la arbitraj.ulici.ro.
Sunt de acord ca orice comunicare sau transmitere de probe in format electronic initiata de
mine, va fi facuta catre, Tribunalul Arbitral si catre toate celelalte parti, la adresele
electronice indicate in acest formular sau convenite ulterior.
Sunt de acord ca orice comunicare conform procedurii va fi prezumata ca facuta
intentie de catre partea care a initiat transmisiunea.

cu

Acceptul se expediaza in atasament la email: arbitru@ulici.ro in formatul electronic acceptat: PDF, JPG, JPEG.

pagina 2 din 2

