
Septembrie 2015 
 

Condiţii generale de vânzare EFTEC (vânzător) 
 
1. Generalităţi 
Prezentele condiţii se aplică în mod exclusiv pentru toate ofertele şi livrările vânzătorului, cu excepţia 
cazurilor în care se va conveni în scris altceva. Condiţiile cumpărătorului care se abat de la aceste 
reguli nu sunt acceptate. 

2. Oferte  
Toate ofertele vânzătorului pot fi modificate. 

3. Preţuri  
Preţurile sunt bazate pe factorii/tarifele aplicabili/aplicabile la data încheierii contractului (cursul de 
schimb valutar, preţurile materiilor prime, salarii, taxe de transport, taxe vamale şi alte tarife). În cazul 
în care oricare dintre factori/tarife se modifică în mod substanţial în detrimentul vânzătorului, de ex. ca 
urmare a unor măsuri oficiale, acesta are dreptul de a ajusta preţurile în mod corespunzator şi în 
conformitate cu prevederile legale aplicabile. Preţurile nu conţin impozite şi alte taxe percepute de 
autorităţi sau alte instituţii. 

4. Termene de livrare. Livrare 
Vânzătorul va depune diligenţele necesare pentru a livra rapid. Termenele de livrare indicate sunt 
bazate pe buna credinţă a vânzătorului însă nu sunt angajante. Cu excepţia cazului în care s-a 
convenit în scris altfel, livrarea se face pe costurile şi riscul cumpărătorului. Toate cantităţile şi 
greutăţile convenite sunt supuse unei toleranţe de +/- 10%. 

5. Plata, Rezerva dreptului de proprietate  
Facturile se vor achita în termen de 30 de zile de la data emiterii; pentru oricare alte situaţii sunt 
aplicabile condiţiile de plată convenite cu cumpărătorul. În cazul în care cumpărătorul nu îşi 
indeplineşte obligaţiile de plată, deşi a fost notificat în acest sens, vânzătorul are dreptul de a percepe 
penalităţi de întârziere începând cu data scadenţei facturii. Marfa rămâne în proprietatea vânzătorului 
până la achitarea integrală a sumelor scadente. 

6. Garanţie  
Vânzătorul garantează cumpărătorului că marfa livrată conform prezentelor condiţii, corespunde 
descrierilor / specificaţiilor produselor, garanţia fiind aplicabilă doar pentru marfa de calitatea întâi şi nu 
pentru marfa de calitate inferioară sau articole speciale. Vânzătorul nu oferă alte garanţii cu privire la 
valorificarea sau utilitatea mărfii care exced descrierea / specificaţiile produselor. Termenul de 
garanţie este de 8 săptămâni de la data livrării, cu excepţia cazurilor în care au fost făcute alte indicaţii 
în fişele tehnice. Cumpărătorul are obligaţia de a verifica marfa la primire. Reclamaţiile se vor aduce 
imediat la cunoştinţa vânzătorului, cel târziu în a 8-ta zi de la primirea mărfii. În cazul în care 
reclamaţiile sunt justificate; vânzătorul este liber să decidă între o nouă livrare sau o reducere de preţ 
corespunzătoare. Orice altă pretenţie suplimentară a cumpărătorului în legătură cu o livrare deficitară, 
în special pretenţii de despăgubire sau de încetare a contractului, este exclusă. 

7. Răspundere  
Vânzătorul răspunde în situaţiile în care se va dovedi neglijenţa sa gravă sau intenţii ilegale. 
Răspunderea totală se limitează la preţul de cumpărare convenit în contract. În cazul în care este 
permis de lege, este exclusă răspunderea pentru daune sau daune indirecte cum ar fi de ex. 
pierderea de venit, pierderea de produs sau costurile asociate cu întreruperea activităţii. 

8. Retragerea din contract  
Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a se retrage din contract în cazul în care în urma unui război, 
întreruperea activităţii, disfuncţionalităţi, incendiu, interdicţii sau restricţii de import şi export, creşterea 
taxelor vamale, modificări monetare, grevă şi toate celelalte situaţii de forţă majoră, livrările vor fi 
imposibil de realizat sau îngreunate în mod substanţial sau vânzătorul nu îşi va mai putea permite 
livrarea la preţurile convenite. În astfel de situaţii cumpărătorul nu are dreptul la despăgubiri. 

9. Drept aplicabil şi Jurisdicţie  
Contractul este supus dreptului aplicabil de la sediul vânzătorului (cu excluderea Convenţiei Naţiunilor 
Unite asupra contractelor de vânzare internaţională de mărfuri, din anul 1980). Instanţele competente 
cu soluţionarea litigiilor sunt cele de la sediul vânzătorului.  

 


