Termeni si conditii generale de cumparare
1. Utilizare
In cazul in care nu s-a stabilit altfel, in
scris, comenzile se supun urmatoarelor
conditii si termeni. Alte conditii sunt
valabile doar daca au fost acceptate in
scris de catre beneficiar. Chiar daca oferta
sau preluarea comenzii contin alte conditii
sau daca in confirmarea comenzii sunt
adaugate alte conditii, acestea nu schimba
termenii si conditiile prezente.
2. Comenzi
Comenzile, acordurile si modificarile sunt
valabile doar in cazul in care au fost emise
sau confirmate de catre subscrisa
societate beneficiara in scris. Inmanarea
ofertelor este efectuata gratuit si nu
creeaza obligatii pentru ofertant.

rezerva dreptul de a renunta la acea
livrare fara a anunta in prealabil.
5. Preturi
Preturile includ ambalajul si transportul.
Daca, in mod exceptional, se stabileste un
pret “ex factory”, “ex stock”, sau “exclusiv
ambalaj”, vom prelua doar cele mai ieftine
costuri de expediere, respectiv costul
ambalajului.
6. Comunicarea situatiei de plata si
plata
Facturile, in doua exemplare, cu
comunicarea numarului comenzii, vor fi
communicate separat pentru fiecare
comanda. Facturile fara numarul comenzii
nu sunt valide. Plata va fi efectuata
conform conditiilor agreate in comanda.

3. Expediere
7. Retragere
Daca nu s-a convenit in mod expres altfel,
expedierea se va face cu trenul, prin posta
sau printr-o firma de logistica recunoscuta,
alegerea modalitatii de transport revenind
beneficiarului. Beneficiarul nu isi asuma
riscurile de transport. Se vor respecta intru
totul
conditiile
de
expeditie
ale
beneficiarului. Pentru fiecare livrare
furnizorul va trimite beneficiarului, in ziua
expedierii, nota de livrare, in doua
exemplare, la adresa de livrare respectiva.
In nota de livrare trebuie trecute numarul
comenzii si alte insemnari din comanda.
Consecintele intarzierii, a informatiilor
gresite sau incomplete ori a primirii cu
intarziere a documentelor de expediere
cad in sarcina exclusiva a furnizorului,
acesta fiind unicul responsabil.
4. Termeni de livrare
In conditiile in care termenul de livrare
agreat de parti nu poate fi respectat,
furnizorul se obliga sa notifice, in scris,
beneficiarul despre durata si motivele
intarzierii. In situatia in care intarzierea se
datoreaza furnizorului, beneficiarul isi

Cesiunea prezentului contract, chiar si
partiala, este interzisa, fara acordul expres
al beneficiarului.
8. Raspundere si defecte ale marfii
Furnizorul isi asuma raspunderea pentru
ca obiectul livrat sa-si pastreze calitatea
originala, sa corespunda reglementarilor
tehnice si sa nu prezinte defecte care sa
scada valoarea sau capacitatea normala
de utilizare a produsului, dupa caz.
Raspunderea furnizorului este conforma
reglementarilor legale.
In cazul in care marfa prezinta defecte,
beneficiarul are dreptul de-a alege
modalitatea de remediere (repararea sau
inlocuirea
produselor
cu
defecte).
Beneficiarul are totodata dreptul de a
transfera furnizorului alegerea modalitatii
de remediere a deficientelor.
Durata termenului de garantie este de 12
luni.
Termenele de garantie incep sa curga
doar de la data primirii, iar daca s-a agreat
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asupra unei acceptari, de la data
acceptarii produselor livrate.
Dupa inlaturarea defectelor sau pagubelor,
incepe sa curga un nou termen de
garantie pentru marfa corectata sau
inlocuita, dupa preluarea acesteia.
Termenele de garantie pentru piesele de
rezerva, care au fost comandate impreuna
cu produsul principal si care sunt marcate
ca si piese de rezerva, incep de la
punerea in folosinta a pieselor, exceptand
cazul in care nu au fost depozitat
regulamentar, insa cel mai tarziu la sase
luni de la predare si/sau acceptare.
Notificarile beneficiarului privind defectele
vor fi considerate ca facute in termen daca
sunt efectuate in termen de doua
saptamani, care incepe sa curga de la
data preluarii produselor livrate, in cazul
defectelor evidente, si de la data
descoperirii defectului, in cazul defectelor
ascunse.
Dupa primirea marfii beneficiarul va
verifica identitatea acesteia bazandu-se pe
informatiile continute in documentele de
livrare, comparandu-le cu comanda. Se va
controla marfa de defecte ce pot fi
descoperite prin inspectie (ex. masurare si
cantarire). Verificarile vor fi efectuate de
catre beneficiar exclusiv prin sondaj.
Beneficiarul nu are obligatia de a efectua
verificari care sa implice si inlaturarea
carcasei, demontarea pieselor, aplicarea
unor metode de inspectie chimica sau
fizica, prelucrare de proba, sau similare,
sau masurarea sau probarea matritelor,
instrumentelor ori a altor dispozitive si
piese de echipament; defectele detectate
astfel sunt considerate defecte ascunse.
In masura in care, conform legii sau
practicilor comerciale, se impun cerinţe
mai stricte in ceea ce priveste notificarea
defectelor decat cele din acest articol,
furnizorul va renunta la orice drept de
obiecţie pe motiv de întârziere în
notificarea defectelor.

9. Transferul riscului
In cazul in care furnizorul acopera
costurile de livrare, riscul ce ii revine se
transfera beneficiarului doar cand livrarea
a fost acceptata in totalitate la adresa de
livrare convenita. In cazul livrarilor ce
includ montaj sau instalari, riscul nu se va
transfera decat
in ziua preluarii in
folosinta proprie sau dupa o folosire de
proba fara probleme, conform intelegerii
partilor.
10. Loc
de
executare,
instanta
competenta, legislatia in vigoare
Locul de executare este locul unde se face
receptia produselor, respectiv sediul
beneficiarului, instanta competenta fiind
instanta in circumscripia careia se afla
acest sediu sau orice alta instanta
competenta.
De asemenea, beneficiarul are dreptul de
a chema in judecata la instanta care are
competenta generala.
In ceea ce priveste dispozitiile legale,
raportul juridic dintre beneficiar si furnizorv
a fi reglementat de legislatia romaneasca.
11. Invaliditate partiala
Aceste reglementari raman valide si in
cazul in care unele prevederi ale
prezentului contract se dovedesc a fi
lipsite de eficienta, din punct de vedere
legal. Aceasta prevedere nu se aplica in
situatia in care, in contextul prevazut
anterior, conditiile de executare a
contractului devin prea impovaratoare
pentru una dintre parti.
Modificarile si completarile la contract si
ale prezentelor conditii se vor efectua
numai in forma scrisa; forma scrisa este
obligatorie si in cazul anularii partiale sau
totale a unei clauze.
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