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Termeni de vânzare și livrare 
 
SFERĂ DE APLICARE: 
Termenii și condițiile următoare se vor aplica exclusiv tuturor ofertelor și livrărilor noastre, inclusiv ofertelor 
și livrărilor viitoare, care ar putea să nu menționeze explicit acești Termeni și condiții: 
 

CONDIȚIILE DE ACHIZIȚIE: 
Termenii și condițiile generale ale Clientului sunt interzise prin prezenta. Livrările și serviciile realizate de noi 
nu pot fi interpretate drept o recunoaștere a Termenilor și condițiilor generale ale Clientului. 
 

OFERTE: 
Cu excepția cazului în care există prevederi contrare, toate ofertele și listele de prețuri vor rămâne va-
labile timp de o lună. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru acuratețea proiectelor și dimensiunilor 
publicate de către noi sau pentru utilitatea materialelor comandate. 
 

COMENZI: 
Comenzile care nu sunt bazate pe o ofertă identică vor fi valabile doar după confirmarea acceptării 
comenzilor în scris. De asemenea, acordurile verbale, acordurile telefonice și modificările comenzilor deja 
emise sunt valabile doar după ce le confirmăm în scris. 
 

LIVRĂRI: 
Vom utiliza cea mai bună judecată pentru stabilirea datelor de livrare; totuși, nu le considerăm obligatorii. 
Dacă nu reușim să respectăm termenul de livrare, Clientul nu va avea dreptul de a anula comanda sau de 
a solicita daune-interese de niciun tip, în special pentru neîndeplinirea cerințelor contractuale. Ne re-
zervăm dreptul de a ne retrage din contract din cauza evenimentelor sau instanțelor neprevăzute sau a 
circumstanțelor de forță majoră. În astfel de cazuri, daunele-interese sunt interzise. Fiecare livrare parțială 
va constitui o tranzacție separată. 
 

GREUTĂȚI: 
Greutățile indicate în oferte și comenzi sunt doar aproximări. Livrările excedentare sau insuficiente în pro-
cent de până la 10% sunt admisibile. Greutățile determinate în unitatea, depozitul sau de către transpor-
tatorul nostru sunt considerate definitive. 
 

EXPEDIERE: 
Indiferent de situație, bunurile vor fi expediate pe riscul și pe cheltuiala destinatarului. 
 

RECLAMAȚII: 
Reclamațiile privind greutatea, cantitatea sau calitatea bunurilor trebuie să ne fie raportate imediat, în 
scris, în termen de maxim o săptămână de la primire. Dacă reclamația este justificată, vom înlocui marfa 
deteriorată gratis, totodată respingând orice alte solicitări din partea Cumpărătorului (precum costurile de 
prelucrare). O reclamație din partea Cumpărătorului privind marfa nu îi acordă în niciun caz dreptul 
Cumpărătorului de a amâna plata pentru livrarea în litigiu. 
 

RETURURI: 
Acestea sunt acceptate doar după ce Cumpărătorul obține acordul nostru. 
 

TERMENI PRIVIND PREȚURILE ȘI PLĂȚILE: 
În mod normal, prețurile noastre sunt franco fabrica sau franco depozit și nu includ costurile de ambalare, 
taxele vamale, impozitele și taxa pe valoare adăugată. Prețurile indicate în ofertele noastre se aplică doar 
pentru cantitățile listate. Cu excepția cazului în care există prevederi contrare, facturile vor fi scadente și 
plătibile în termen de 14 zile de la data emiterii facturii cu rabat de 2% sau în termen de 30 de zile, fără ra-
bat. 
Ne rezervăm dreptul de a percepe dobândă pentru datoriile cu scadență depășită și de a solicita orice 
daune-interese cuvenite din cauza întârzierii plăților. În plus, ne rezervăm dreptul a ne retrage din ob-
ligațiile de livrare convenite și din alte prevederi contractuale. În cazul în care Cumpărătorul nu respectă 
condițiile de plată stabilite sau dacă situația financiară a Cumpărătorului se deteriorează, ne rezervăm 
dreptul de a declara toate creanțele clienților scadente și plătibile și de a solicita imediat plata acestor 
sume, indiferent de datele de plată convenite. În cazul plății cu întârziere, ne rezervăm dreptul de a opri 
livrarea altor comenzi confirmate sau de a solicita plata în avans a acestor comenzi. 
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LOCUL EXECUTĂRII CONTRACTULUI: 
Pentru ambele Părți, locul executării tuturor drepturilor și obligațiilor survenite din tranzacție va fi St. Jo-
hann im Pongau, Hallein și/sau Viena. 
 

LOC DE JUDECATĂ: 
Tribunalul Comercial din Salzburg va avea jurisdicție exclusivă pentru ambele Părți. 
 

ALTE PREVEDERI: 
Acești Termeni de vânzare și livrare pot fi modificați prin intermediul unui contract separat, recunoscut 
explicit în scris de Cumpărător și de Vânzător. Dacă o parte din aceste prevederi vor fi invalidate, acestea 
nu vor afecta valabilitatea prevederilor rămase. 
 

RETENȚIA TITLULUI DE PROPRIETATE: 
Vom rămâne proprietarii tuturor mărfurilor până când prețul de cumpărare, inclusiv toate revendicările 
secundare, este plătit. Cumpărătorul acceptă prin prezenta faptul că toate plățile efectuate de către ace-
sta vor fi aplicate mai întâi pentru eventualele daune-interese, apoi pentru dobânzi și alte costuri 
secundare, și abia în cele din urmă pentru mărfurile acoperite de retenția titlului. Cecurile și cambiile vor fi 
considerate plăți doar după ce valabilitatea lor este confirmată. Atâta timp cât reținem titlul, 
Cumpărătorului nu i se va permite să vândă sau să ofere ca garanție mărfurile cumpărate, să transfere 
proprietatea acestora ca garanție sau să cesioneze mărfurile în alt mod. În cazul în care un terț ridică o 
revendicare pe baza mărfurilor livrate cu retenția titlului de proprietate, Cumpărătorul trebuie să raporteze 
imediat acest lucru (prin scrisoare recomandată). Cumpărătorul convine că, în cazul în care revinde 
bunurile în ciuda retenției titlului de către noi, ne alocă prin prezenta o parte din suma de revânzare egală 
cu creanța scadentă care ne este cuvenită, inclusiv orice costuri secundare, de aplicat drept plăți, iar noi 
acceptăm această alocare. 
În cazul în care Cumpărătorul nu își îndeplinește obligațiile contractuale, acesta are obligația ca, imediat ce 
noi îi cerem acest lucru, să depoziteze bunurile într-un loc ce va fi indicat de către noi, pentru a ne putea 
asigura drepturile de proprietate sau să le expedieze la o adresă ce va fi indicată de către noi. 
 

TRASABILITATE: 
1. Livrările franco depozit 

Trasabilitatea 100% este disponibilă, la cerere, prin intermediul unui certificat de inspecție 
DIN 50049-3.1 B sau EN 10204-3.1 B, pentru următoarele produse: panouri din aluminiu, tije 
din aluminiu și oțel. 
Cerințe: la comandarea bunurilor, Clientul trebuie să solicite livrarea unui certificat sau extras 
de inspecție împreună cu bunurile. 

2. Livrările franco fabrica 
În general, trasabilitatea 100% poate fi garantată pentru toate produsele din aluminiu și oțel  
livrate franco fabrica. Și în acest caz, este necesară solicitarea unui certificat de inspecție la  
plasarea comenzii. 

 

LEGEA PRIVIND RĂSPUNDEREA PENTRU PRODUS: 
Respectăm toate obligațiile care ne sunt impuse prin Legea privind răspunderea pentru produs din Aus-
tria. 
 

MODIFICĂRI: 
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice sau de a modifica prețul. 
 


