Condițiile de Furnizare Transavia

1.

DISPOZIŢII GENERALE

suspendare a executării obligațiilor, limitarea dreptului de a

In prezentele condiții, cu excepția cazului in care contextul indica

ridica excepții sau alte clauze care, dacă nu ar face obiectul

contrariul, termenii de mai jos au următorul înțeles:

negocierilor, ar fi calificate drept clauze standard în baza Art.

Comanda: o solicitare transmisa de Cumpărător către Vânzător cu

1.203 din Codul Civil, corespund voinței lor libere, în urma

privire la achiziționarea de către Cumpărător

negocierilor bilaterale. Cumpărătorul a acceptat Oferta

a Produselor

Vânzătorului.

nefiind influențat sau constrâns de cineva sau în stare de

Condițiile de Furnizare Transavia si/sau Condițiile: înseamnă

necesitate si apreciind că există o echivalență între

prezentele condiții de furnizare a Produselor.

prestațiile

Oferta:

înseamnă

propunerea

transmisa

de

Vânzător

către

reciproce,

renunțând

astfel

la

invocarea

prevederilor referitoare la impreviziunea contractelor.

Cumpărător cu privire la vânzarea Produselor descrise si care fac

Cumpărătorul

obiectul Ofertei, în conformitate cu prezentele Condiții. Oferta include

înțelege

sensul

termenilor

utilizați

la

redactarea Ofertei si este de acord cu conținutul acestora.

prezentele Condiții si se va aplica tuturor si oricăror Produse/loturi

3.

CALITATE

menționate in aceasta.

3.1.

Toate informațiile referitoare la Produse și calitățile

Punct de Livrare: FCA (Incoterms Ediția 2010) Oiejdea, jud. Alba,

acestora, comunicate în formă verbala sau scrisă de către

Romania, cu excepția cazului in care se prevede altfel in Oferta.

Vânzător, sunt transmise cu bună-credință, dar nu vor

Produse: înseamnă (i) orice produse conform sortimentelor cuprinse

reprezenta o declarație a Vânzătorului privind caracterul

în oferta standard de produse a Vânzătorului si/sau (ii) orice produse
pe care Cumpărătorul le-a solicitat Vânzătorului sa le producă conform

adecvat al Produselor.
3.2.

Caracteristicile Produselor, conținute in declarații și

instrucțiunilor, caracteristicilor si specificațiilor particulare înscrise in

prezentări publice ale Vânzătorului sau ale agenților

Comanda,

acestuia, incluzând, dar fără a se limita la reclame,

si

care

urmează

să

fie

specificate

si

furnizate

Cumpărătorului conform Ofertei.

prospecte, cataloage, pagini de internet sau alte materiale,

Comanda Succesiva: in cazul in care Produsele aferente Ofertei

fac parte din Oferta numai dacă sunt conținute în mod

urmează sa fie livrate in mai multe etape (comenzi succesive), ,o
comanda succesiva reprezintă o diviziune a Ofertei care va fi livrata (i)

expres in aceasta.
3.3.

Cumpărătorul

este

singurul

responsabil

pentru

la anumite intervale de timp prestabilite conform Ofertei sau (ii)

corectitudinea, acuratețea si conformitatea solicitărilor sale

conform solicitărilor Cumpărătorului transmise in condițiile Ofertei,

cu privire la Produse si a informațiilor pe care le solicita sa fie

notificând Vânzătorul cu cel puțin 10 (zece) zile lucrătoare in avans cu

înscrise pe Produse si/sau pe ambalajul acestora precum si cu

privire la tipul/cantitatea Produselor de furnizat in respectiva

privire

comanda succesiva.

Comanda si declara prin prezentul ca toate acestea nu

2.

APLICAREA CONDIŢIILOR

contravin, in tot sau in parte oricăror prevederi legale

2.1.

Prezentele Condiții prevalează in toate cazurile si se aplică

aplicabile in tarile/regiunile in care respectivele Produse vor

tuturor vânzărilor realizate de Vânzător, cu excluderea

fi transportate/livrate/comercializate etc.

2.2.

2.3.

v 1.0

la

caracteristicile/specificațiile

menționate

in

tuturor si oricăror condiții ale Cumpărătorului. Oferta

4.

TITLU ŞI RISCURI

împreuna cu prezentele Condiții constituie întregul acord

4.1.

Cumpărătorul devine proprietarul Produselor, iar riscul cu

intre părţi cu privire la vânzarea/cumpărarea si livrarea

privire la Produse va trece la Cumpărător la momentul

Produselor.

încărcării acestora in mijloacele de transport.

Cumpărătorul confirmă că nu s-a bazat pe nicio declarație,

4.2.

In cazul in care prețul oricăror Produse nu a fost achitat in

promisiune, garanție sau prezentare făcută sau dată de către

întregime la scadenta, dreptul de proprietate asupra

sau în numele Vânzătorului, care nu este prevăzută în Oferta.

respectivelor Produse va fi transferat si va aparține

Oferta si prezentele Condiții au fost emise, negociate și

Vânzătorului, la opțiunea acestuia, in baza unei notificări in

încheiate între profesioniști. Vânzătorul şi Cumpărătorul

scris transmisa de Vânzător in acest sens, urmând ca (i) toate

confirmă expres că toate clauzele conținute in Oferta si in

sumele (inclusiv plățile parțiale) achitate de Cumpărător in

prezentul document, inclusiv clauzele legate de limitarea

legătura cu respectivele Produse sa fie reținute de Vânzător

şi/sau agravarea răspunderii, prescripție, dreptul

cu titlu de despăgubire, (ii) Cumpărătorul sa achite

de

Condițiile de Furnizare Transavia

Vânzătorului in termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la

Cumpărător in legătura cu Produsele vor fi reținute de

notificarea transmisa de Vânzător in acest sens toate

Vânzător cu titlul de despăgubiri;

costurile de transport, manipulare, recuperare, reambalare,

(ii) nu achita Vânzătorului toate sumele menționate mai sus

reetichetare, depozitare şi vânzare pentru respectivele

in termenul prevăzut anterior, dreptul de proprietate

Produse si, după caz (iii) toate costurile aferente tuturor

asupra acestora va trece in mod gratuit la Vânzător,

ingredientelor, ambalajelor si a oricăror alte elemente de

Cumpărătorul urmând sa achite Vânzătorului, in

personalizare

de

termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la notificarea

Vânzător pentru/la fabricarea Produselor. Părțile sunt de

transmisa de Vânzător in acest sens, contravaloarea

acord in mod irevocabil ca această penalitate reprezintă o

tuturor

estimare anticipată

achiziționate/comandate/integrate

costurilor

ocazionate

de

reambalarea,

echitabilă a prejudiciului suferit de

reetichetarea, manipularea, depozitarea, transportul și

Vânzător ca urmare a neachitării de Cumpărător a întregului

vânzarea sau, după caz, distrugerea Produselor, iar

preț aferent Produselor la data scadenta.

orice sume achitate de Cumpărător in legătura cu

5.

LIVRARE

Produsele vor fi reținute de Vânzător cu titlul de

5.1.

Livrarea Produselor va fi efectuata FCA (Incoterms Ediția
2010) Oiejdea, jud. Alba, Romania.

5.2.

5.3.

despăgubiri.
5.4.

In cazul in care Vânzătorul este responsabil pentru

Cumpărătorul se obliga sa preia Produsele integral si la

transportul produselor, Cumpărătorul se obliga sa descarce

termen in conformitate cu cele cuprinse in Oferta.

mijlocul de transport la sosirea acestuia la adresa prevăzută

In cazul în care (i) din orice motive, Cumpărătorul (si/sau

in Comanda, in timpul convenit de parți, care in nicio

interpușii acestuia, inclusiv transportatorul contractat) nu

situație nu poate sa depășească mai mult de 3 (trei) ore de la

preia(u) Produsele la data la care acestea sunt pregătite

ora la care mijlocul de transport a ajuns la adresa stabilita,

pentru livrare, (ii) Vânzătorul nu poate livra Produsele la

in caz contrar, in plus fata de costurile suportate de Vânzător

timp din cauză că Cumpărătorul nu a furnizat instrucțiunile,

(e.g., transport, manipulare, asigurare etc.), Cumpărătorul

documentele, licențele, autorizațiile etc. corespunzătoare

va fi răspunzător pentru orice alta cheltuiala ocazionata de

sau (iii) Cumpărătorul nu acceptă livrarea, atunci toate

staționarea mijlocului de transport din cauza neîndeplinirii

sumele aferente respectivei Oferte/comenzi succesive vor

de către Cumpărător a obligației prevăzute in prezentul

deveni scadente in mod anticipat la data la care
Cumpărătorul trebuia sa preia Produsele, iar Cumpărătorul

articolul.
5.5.

In cazul apariției unor erori cu privire la adresa de livrare, la

le va achita in întregime Vânzătorului in termen de 10 (zece)

introducerea datelor de livrare (e.g., strada, număr,

zile calendaristice de la respectiva data.

persoana de contact, număr de telefon etc.) Vânzătorul nu va

In cazul in care Cumpărătorul:

fi responsabil pentru imposibilitatea/întârzierea livrării

(i)

Produselor.

achita Vânzătorului toate sumele menționate mai sus in
termenul prevăzut anterior, Vânzătorul va depozita

6.

GARANŢII

produsele, pe riscul si costul Cumpărătorului pentru o

6.1.

Vânzătorul garantează că Produsele vândute sunt conforme

perioada de maxim 1/3 din termenul de valabilitate al

cu specificațiile şi etichetarea prevăzute in Oferta. Vânzătorul

Produselor de la data la care sumele aferente Comenzii

exclude toate celelalte garanții de orice fel, explicite sau

au devenit scadente anticipat. Daca, in termenul

implicite, referitoare la vandabilitate, caracterul adecvat

prevăzut anterior,

nu preia toate

pentru un anumit scop sau orice altă chestiune cu privire la

Produsele, dreptul de proprietate asupra acestora va

Produse, indiferent dacă acestea sunt utilizate individual

trece in mod gratuit la Vânzător, Cumpărătorul urmând

si/sau in combinație (e.g., incorporate) cu alte produse.

Cumpărătorul

sa achite Vânzătorului, in termen de 5 (cinci) zile

7.

RECLAMAŢII

calendaristice de la notificarea transmisa de Vânzător in

7.1.

Reclamațiile pentru pretinse deficiențe/vicii aparente ale

acest sens, contravaloarea tuturor costurilor ocazionate

Produselor, trebuie comunicate Vânzătorului în termen de 24

de

reambalarea,

reetichetarea,

manipularea,

de ore de când Cumpărătorul a luat la cunoștință de acestea,

depozitarea, transportul și vânzarea

sau, după caz,

dar în niciun caz mai târziu de 3 (trei) zile lucrătoare de la

distrugerea Produselor, iar orice sume achitate de

livrarea

Produselor.

deficiențe/vicii

v 1.0

Reclamațiile

neaparente

ale

pentru
Produselor,

pretinse
trebuie
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7.2.

comunicate Vânzătorului în termen de 3 (trei) zile lucrătoare

contractuala, delictuală (inclusiv neglijență sau încălcarea

de la data când Cumpărătorul a luat la cunoștință de acestea,

obligațiilor statutare), inducere în eroare sau de alt fel,

iar motivele detaliate ale reclamației trebuie confirmate în

apărută în legătură cu realizarea Ofertei se va limita în toate

termen de 7 (șapte) zile lucrătoare de la aceiași data. In toate

cazurile la (i) înlocuirea Produselor necorespunzătoare cu

cazurile în care reclamațiile/motivarea nu sunt efectuate

caracteristicile specificate in Oferta sau (ii) rambursarea

conform art. 15.1. de mai jos şi primite de Vânzător în

prețului

termenul

că

necorespunzătoare. Modalitatea de remediere este la alegerea

Cumpărătorul a renunțat la dreptul de a efectua orice

exclusiva a Vânzătorului. In toate cazurile, masurile

reclamații si este pe deplin satisfăcut cu privire la

menționate anterior vor fi aplicate numai ulterior si sub

caracteristicile, calitatea si cantitatea Produselor.

condiția predării către Vânzător, in stare nealterata (conform

Nicio reclamație nu va fi acceptata (Vânzătorul nefiind

condiției la livrare), a tuturor Produselor necorespunzătoare.

răspunzător fata de Cumpărător sau orice alt terț) daca (i)

Vânzătorul nu va fi răspunzător față de Cumpărător pentru

Produsele (in tot sau in parte) au fost modificate, reambalate,

nicio pierdere sau daună

reetichetate sau prelucrate în orice fel, (ii) Produsele nu au

nerealizate, pierderea afacerii, pierderea fondului de comerț,

fost depozitate/manipulate in condiții optime, conform

prejudicii de imagine cauzate Cumpărătorului si/sau

instrucțiunilor Vânzătorului, (iii) Cumpărătorul nu a făcut

mărcii/mărcilor acestuia, costuri/cheltuieli pentru retragerea

dovada ca produsul reclamat provine de la Vânzător si/sau

produselor de pe piața sau altfel), costuri, cheltuieli sau alte

daca (iv) Vânzătorul, având oportunitatea de a inspecta

pretenții de despăgubiri ulterioare de orice fel care apar din

Produsele, accepta, in termen de maximum 10 zile de la

sau in legătură cu Oferta si/sau Produsele cuprinse in aceasta.

menționat

anterior

se

va

considera

primirea reclamației motivate din partea Cumpărătorului,

7.3.

7.4.

8.2.

de

cumpărare aferent respectivelor

Produse

indirectă (nici pentru profituri

Totodată, Vânzătorul nu răspunde fata de Cumpărător, iar

înlocuirea Produselor reclamate. Reclamațiile trebuie sa fie

acesta din urma va suporta in întregime toate consecințele

însoțite in toate cazurile de Produsul/Produsele in sine (care

(inclusiv dar nelimitandu-se la achitarea amenzilor, pierderi

sunt obiect al reclamației). In niciun caz nu se accepta

rezultate din/ca urmare a retragerii Produselor de pe piața,

distrugerea/modificarea/alterarea

retragerea/suspendarea oricăror autorizații etc.) acțiunilor

Produselor

reclamate

pana când acestea nu sunt vizionate si inspectate de un

întreprinse

reprezentant al Vânzătorului. Un proces verbal de inspecție

publice sau private cu atribuții de control din tara/tarile in

va fi semnat de către reprezentanții celor doua părți in acest

Produsele au fost puse pe piața in mod direct/indirect

sens.

(incluziv de către revânzători). Daca va fi cazul, Cumpărătorul

Fără a aduce atingere celor de mai sus, Vânzătorul nu va fi

îl va proteja si despăgubi in întregime pe Vânzător in cel mai

responsabil

pentru

orice

etc.

si/sau

scurt timp de data transmiterii de către Vânzător a oricărei
solicitări de despăgubire in acest sens. Pentru evitarea

cu excepția cazului in care transportul Produselor este

oricăror neclarități in acest sens, Vânzătorul este responsabil

efectuat de Vânzător cu mijloacele de transport proprii.

si va achita doar amenzile datorate exclusiv culpei

Reclamațiile

Vânzătorului,

caracteristicile,

calitative

autoritățile/instituțiile/organismele

cantitative ale Produselor cauzate ca urmare a transportului,

privind

deficiente

de

cantitatea

si/sau

calitatea Produselor nu dau dreptul Cumpărătorului sa (i)
blocheze/întârzie

etc.

efectuarea

plaților

aplicate

de

autoritățile/instituțiile/organismele etc. publice sau private

datorate

cu atribuții de control din Romania.

Vânzătorului pentru respectiva comanda si/sau pentru orice

9.

PRET SI PLATA

alta comanda si/sau, (ii) in cazul Produselor care urmează sa

9.1.

Prețul Produselor include livrarea acestora la Punctul de

fie

livrate

in

mai

blocheze/întârzie

multe

etc.

Comenzi

Succesive,

solicitarea/livrarea

sa

Livrare şi nu include nici un fel de taxe, impozite, comisioane,

Comenzilor

accize etc., care vor fi suportate si plătite de Cumpărător

Succesive următoare.

conform

8.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

Cumpărătorului dovada plații acestora si, daca va considera

8.1.

Răspunderea totala a Vânzătorului (inclusiv, dar fără a se

necesar, sa amâne livrarea, in tot sau in parte a Produselor

limita la răspunderea pentru acțiuni sau omisiuni ale

(fără a fi răspunzător fata de Cumpărător pentru aceasta

salariaților, agenților, reprezentanților, afiliaților şi sub-

amânare) pana la data la Cumpărătorul face dovada,

contractanților

v 1.0

săi)

față

de

Cumpărător,

de

natură

legii.

Vânzătorul

poate

sa

solicite

oricând
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9.2.

satisfăcătoare pentru Vânzător, cu privire la plata tuturor

achita Vânzătorului, in avans, cu 2 (doua) zile înaintea datei

taxelor, impozitelor, comisioanelor, accizelor etc. aplicabile.

livrării, așa cum va fi comunicata de Vânzător, 100% din

Cumpărătorul va plăti orice sume datorate Vânzătorului

valoarea respectivei Comenzi/livrări la care se adaugă

integral, fără nicio deducere, compensare, în contul indicat de

valoarea costurilor de transport si livrare, conform facturilor

Vânzător, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data

emise de Vânzător.

facturii. Termenul de plata este de esența înțelegerii dintre

9.3.

datorate cu sume datorate Vânzătorului de către Cumpărător.

livrări, Cumpărătorul va putea, la alegerea (i) sa constituie o

Fără a aduce atingere niciunui drept sau remediu al

Scrisoare de Garanție Bancara pentru 50% din valoare

Vânzătorului conform prezentelor Condiții si/sau prevăzut

întregii Comenzi, valabila cel puțin 5 (cinci) zile de la data

prin legislația aplicabilă, in cazul neachitării sau achitării cu

scadentei facturii(lor) aferente ultimei livrări sau (ii) va plăti

întârziere a prețului aferent oricăror Produse sau a oricăror

Vânzătorului in avans 50% din valoarea întregii Comenzi,

altor sume datorate Vânzătorului, Cumpărătorul este de

suma ce va fi reținuta de Vânzător cu titlu de garanție pentru

drept pus în întârziere, fără somație şi fără intervenția

plata

instanței de judecată, Vânzătorul având dreptul sa perceapă

transportului si livrării, urmând ca aceasta sa fie dedusa din

o dobânda penalizatoare de 0,25%/zi pentru fiecare zi de

valoarea ultimei/ultimelor facturi emise către Cumpărător

întârziere, calculata la valoarea sumei neachitate, până la

pentru Comanda respectiva.
9.7.

aferente

Produselor

si,

după

caz,

a

In cazul in care Cumpărătorul (i) nu pune la dispoziția
Vânzătorului Scrisoarea de Garanție Bancara, respectiv (ii)

Daca Cumpărătorul nu achita Vânzătorului la termen orice

nu achita garanția solicitata de Vânzător conform celor

sume datorate si scadente, Vânzătorul va avea dreptul de a

stabilite anterior, Vânzătorul, daca va considera necesar si

condiționa/decala/anula orice livrări, fără a avea nicio

fără a fi răspunzător fata de Cumpărător, poate sa amâne

răspundere față de Cumpărător, pana la achitarea de către

livrarea, in tot sau in parte a Produselor, pana la data la

Cumpărător a tuturor sumelor scadente. Cumpărătorul va

Cumpărătorul își îndeplinește, in mod satisfăcător pentru

rambursa Vânzătorului in termen de 5 (cinci) zile

Vânzător obligațiile cu privire la furnizarea Scrisorii de

acest sens, toate cheltuielile administrative și legale efectuate

Garanție Bancara si/sau plata garanției.
9.8.

In cazul comenzilor care implica numai livrarea de produse

de Vânzător pentru recuperarea oricăror sume plătibile de

standard

către Cumpărător.

Vânzătorul

In vederea garantării plații Produselor si, după caz, a

constituirea garanțiilor așa cum sunt descrise la aliniatele

costurilor pentru transport si livrare, Cumpărătorul (i) va

precedente pentru maxim un transport. Un nou transport va

pune la dispoziția Vânzătorului cu cel puțin 2 (doua) zile

putea fi livrat doar după achitarea integrala a facturii anterior

lucrătoare anterior datei livrării Produselor o scrisoare de

emise, chiar daca aceasta nu a ajuns la scadenta conform

garanție bancara guvernata de Regulile Uniforme privind

v 1.0

sumelor

principala datorată.

calendaristice de la notificarea transmisa de Vânzător in

9.5.

In cazul Comenzilor care implica livrări succesive de Produse,
cu cel puțin 2 (doua) zile lucrătoare anterior datei primei

achitarea integrală a acesteia. Dobânda poate depăși suma

9.4.

9.6.

parți. Cumpărătorul nu poate compensa sume care îi sunt

(nepersonalizate)
va

putea

din

accepta

oferta
livrarea

Vânzătorului,
acestora

fără

termenului de plata agreat de părți.

Garanțiile la Cerere (URDG) ale Camerei de Comerț

10.

ANULAREA COMENZILOR

International (ICC) Paris, Publicația 758 din anul 2010 si de

10.1.

Fără a prejudicia orice alt remediu pe care Vânzătorul il are

legislația din Romania (acolo unde URDG nu prevede

conform prezentelor Condiții, in cazul in care Cumpărătorul

reglementari

necondiționata,

anulează, total sau parțial, orice Comandă care a făcut

transferabila si executabila, fără obiecțiuni, la prima cerere a

speciale),

irevocabila,

obiectul unei Oferte acceptate, Cumpărătorul va achita

Vânzătorului, emisa de o banca de prim rang, acceptata in

Vânzătorului in termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la

prealabil de Vânzător si confirmata de banca acestuia, pentru

notificarea transmisa de Vânzător in acest sens o penalitate

o suma cel puțin egala cu valoarea totala a Produselor si a

în cuantum de 30% din valoarea (totalul) respectivei Comenzi

tuturor costurilor de transport si livrare (daca este cazul)

sau, după caz, a respectivei Comenzi Succesive), cu titlu de

aferente Comenzii, valabila pentru o perioada de cel puțin 5

despăgubire pentru pierderile suferite de Vânzător ca urmare

(cinci) zile de la data scadentei facturii(lor) aferente

a anulării respective la care se adaugă, orice costuri, pierderi

(„Scrisoarea de Garanție Bancara”) sau, la alegere (ii) va

sau despăgubiri suportate de Vânzător ca urmare a anularii
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Comenzii. Părțile sunt de acord in mod irevocabil ca

materii prime adecvate sau potrivite, inclusiv combustibil şi

penalitățile menționate anterior reprezintă o estimare

energie. Dacă evenimentul respectiv durează o perioadă

anticipată echitabila a prejudiciului suferit de Vânzător ca

neîntreruptă mai lungă de 30 (treizeci) de zile calendaristice,

urmare a anularii de Cumpărător, in tot sau in parte, a

Cumpărătorul va avea dreptul de a transmite o notificare

respectivei Comenzi si nu exclud dreptul Vânzătorului de a

scrisă

recupera orice alte sume datorate de către Cumpărător

Evenimentele de forță majoră nu vor invalida obligațiile de

conform prezentelor Condiții.

plată scadente.
12.2.

Vânzătorului

pentru

revocarea

Comenzii.

11.

ÎNCETARE

11.1.

Fără a aduce atingere niciunui drept sau remediu al

Lipsa fondurilor Cumpărătorului nu va reprezenta în niciun
caz un eveniment de forța majoră sau un caz fortuit care

Vânzătorului conform prezentelor Condiții si/sau prevăzut

scutește Cumpărătorul de răspundere conform prevederilor

prin legislația aplicabilă, in cazul în care Vânzătorul nu

prezentului document și/sau ale legislației aplicabile.

primește plata integrala aferenta oricăror Produse până la

13.

PROPRIETATE INTELECTUALA

scadență, Vânzătorul poate rezilia in mod unilateral

13.1.

Vânzătorul deține sau are dreptul de a exercita drepturile de

contractul (înțelegerea dintre parți), printr-o declarație de

proprietate

reziliere, adresata in scris Cumpărătorului, fără punere in

portofoliul acestuia, inclusiv, dar fără a se limita la, mărci de

întârziere, fără intervenția instanțelor de judecata si fără nicio

comerț, drepturi de brevet şi know-how. Cumpărătorul nu va

alta formalitate prealabila, urmând ca Cumpărătorul sa

încălca nici un drept de proprietate intelectuală aferent

achite in termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la
notificarea transmisa de Vânzător in acest senso penalitate

intelectuală

asupra

Produselor

aflate

in

Produselor.
13.2.

Orice reproducere, copiere, modificare, utilizare in scopuri

în cuantum de 50% din valoarea totala a Ofertei, pentru

comerciale, totala sau parțiala a mărcilor deținute/utilizate

produsele personalizate si 25% din valoarea totala a Ofertei

de Vânzător, fără acordul prealabil, in scris al Vânzătorului,

pentru produsele standard (nepersonalizate) din oferta
Vânzătorului, la care se adaugă orice costuri, pierderi sau

este strict interzisa.
13.3.

In cazul produselor comercializate sub marca proprie a

despăgubiri suportate de Vânzător ca urmare a rezilierii.

Cumpărătorului sau a terților, Cumpărătorul răspunde de

Părțile sunt de acord in mod irevocabil ca penalitățile

respectarea drepturilor de proprietate intelectuala ale terților

menționate anterior reprezintă o estimare anticipată

si este direct responsabil si va despăgubii imediat Vânzătorul

echitabila a prejudiciului suferit de Vânzător ca urmare a

pentru orice pretenții care ar putea fi ridicate fata de

rezilierii contractului de către acesta din urma si nu exclud

Vânzătorul din nerespectarea drepturilor de proprietate

dreptul Vânzătorului de a recupera orice alte sume datorate

intelectuala.

de către Cumpărător conform prezentelor Condiții.

14.

LEGEA APLICABILA

12.

FORŢA MAJORĂ

14.1.

Orice dispute decurgând din sau în legătură cu Oferta vor fi

12.1.

Vânzătorul poate amâna data livrării, anula orice Oferta sau

interpretate în conformitate cu legea din România şi vor fi

diminua volumul Produselor comandate de Cumpărător (fără

deduse spre soluționare instanțelor competente de la sediul

a răspunde față de Cumpărător), în cazul în care este

Vânzătorului.

împiedicat sau întârziat in desfășurarea activității din cauza

15.

DIVERSE

unor împrejurări care nu se află sub controlul rezonabil al

15.1.

Notificările transmise unei părți vor fi realizate în scris la

Vânzătorului incluzând, dar fără a se limita la, fenomene

sediul respectivei parți şi vor fi transmise prin scrisoare cu

naturale, acte guvernamentale, război sau urgențe naționale

confirmare de primire, curier sau fax cu confirmare.

sau necesități de apărare, răscoala, tulburări civile, incendiu,

Notificările sau alte comunicări sunt considerate primite:

explozie, inundație, condiții meteorologice nefavorabile,

dacă sunt predate personal, atunci când sunt predate la

paraziți, boii, epidemii, închideri ale unității, interdicții,

adresele menționate anterior; dacă sunt livrate prin curier, la

embargo, regulamente de import sau export, facilități de

data şi ora la care este semnată nota de predare a curierului;

muncă, facilități de transport, accident, defecțiuni ale

sau, dacă sunt trimise prin fax, cu o zi lucrătoare după

utilajelor sau aparaturii, greve sau alte dispute de muncă,
restricții sau întârzieri care afectează transportatorii sau
imposibilitatea sau întârzierea în obținerea aprovizionării cu

v 1.0

transmisiunea acestora.
15.2.

Cumpărătorul

nu

poate

cesiona,

transfera

si/sau

subcontracta în niciun fel, in tot sau in parte, oricare dintre
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drepturile sau obligațiile ce îi revin in baza Ofertei fără
acordul prealabil scris al Vânzătorului.
15.3.

Cumpărătorul nu are nici un drept de a acționa in numele
Vânzătorului sau de a crea obligații in sarcina acestuia.
Cumpărătorul acționează ca un profesionist independent, in
cazul in care procedează la revânzarea Produselor, aceasta
făcându-se in nume si pe cont si risc propriu, cu respectarea
obligațiilor asumate de fata de Vânzător in prezentul
document. Oferta creează drepturi si obligații doar intre
Vânzător si Cumpărător. Vânzătorul nu își asuma nici un fel
de obligații fata de cumpărătorii/utilizatorii/consumatorii
Produselor revândute de către Cumpărător.

15.4.

Cumpărătorul declara ca a (i) obținut si deține toate
aprobările corporative necesare semnării Ofertei si in vederea
îndeplinirii in mod valabil de către Cumpărător a tuturor
obligațiilor cuprinse acest document, (ii) semnarea si
executarea tuturor obligațiilor cuprinse in Oferta a fost
autorizata corespunzător si valabil de către organele de
decizie ale Cumpărătorului, (iii) persoana care a semnat
Oferta reprezintă in mod valabil Cumpărătorul si ca (iv)
Cumpărătorul are capacitatea financiara si deține resursele
financiare necesare îndeplinirii, la termenele convenite cu
Vânzătorul, a tuturor obligațiilor prevăzute in sarcina
Cumpărătorului.

15.5.

O schimbare substanțială a circumstanțelor in baza cărora
Cumpărătorul a acceptat Oferta, cum ar fi scăderea cifrei de
afaceri, afectarea posibilității de re-vânzare, schimbarea
politicii

de

achiziții

Cumpărătorului

etc.,

sau

al

nu

reprezintă

statutului

financiar

motive

al

pentru

modificarea sau încetarea (in orice mod) de către Cumpărător
a înțelegerii dintre parți.
16.

CONFIDENTIALITATE

16.1.

Cu excepția societăților afiliate ori a celor din grupul din care
fac parte, respectiv a consultanților juridici si fiscali ai
parților implicați in derularea contractului (si numai in
măsura in care aceștia sunt supuși unor obligații echivalente
de confidențialitate), Părțile se obliga sa păstreze, chiar si
după încetarea pentru orice motiv a relației contractuale
si/sau de colaborare dintre acestea, secretul si caracterul
confidențial

al

informațiilor

termenilor

si condițiilor

prevăzute in Oferta si sa nu dezvăluie, publice sau sa facă uz
de astfel de informații fără consimțământul scris al celeilalte
parți.
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