Convenţie
privind condiţii speciale de vânzare prin comandă
Nr 2380 2492 ..
DATA ........................
S.C. FLEXIBIL DESIGN S.R.L., cu sediul social in Timisoara, B-ul Iuliu
Maniu, nr. 23A, ap.3, jud.Timis, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.
J35/1830/2010, avand CUÎ RO 27717474 ,capital social 50210 RON cont nr. RO
58PIRB3702733236001000,
deschis
la
PIRAEUS
BANK
Timisoara,
denumită in continuare Vânzător:
Si Societatea comercială / persoana fizică ____________________________ , având
CUÎ/CNP______________________Nr.ORC _________________________________
adresa
de
livrare
___
_________________________________________________________
Telefon___________________ numit in continuare Cumpărător:
Email _____________________
OBIECTUL CONVENŢIEI:
Vânzătorul se obligă să identifice, procure şi să livreze marfa comandată de către
Cumpărător şi cuprinsă în OFERTA în următoarele termene şi condiţii:
TERMENE SI CONDIŢII DE LIVRARE
Termen de livare este de .......................zile lucratoare
● Cauzele de prelungire a termenului de livrare, neimputabile vanzatorului, vor fi
comunicate Cumparatorului in termen de maxim 5 zile socotite de la data la care
Vanzatorul a luat cunostinta de aparitia lor si se considera a fi acceptat ca
modificat termenul de la data luarii la cunostinta de catre cumparator.
● Obligatia de descarcare a marfii ii revine cumparatorului, vanzatorul neavand
nicio responsabilitate in acest sens.
● In situatia in care la livrarea marfii cumparatorul nu asigura personal pentru
descarcarea acesteia, marfa va fi returnata vanzatorului, cumparatorul avand
obligatia sa o ridice de la acesta, prin mijloace proprii de transport.
● In cazul in care cumparatorul nu este prezent la descarcarea marfii are obligatia sa
delege o persoana care sa preia marfa, persoana care se va legitima cu cartea de
identitate; daca nu este nici o persoana care sa preia marfa conform procesului
verbal/aviz /factura ,marfa se intoarce la punctul de lucru al vanzatorului .
● Cumparatorul este anuntat prin telefon /email de faptul ca marfa a sosit in
depozitul vanzatorului iar acesta se obliga sa faciliteze livrarea /ridicarea
marfurilor in termen de 5 zile lucratoare .
● Receptia mărfii se face obligatoriu pe baza unui proces verbal încheiat în
prezenţa părţilor, insusit prin semnatura.
● Eventualele deficienţe cantitative/calitative constatate la livrare vor fi consemnate
prin proces verbal şi vor fi remediate de către vânzător

● Nu se acceptă retururi de marfă adusă pe comanda.
MODALITATEA DE PLATĂ
● Comanda se lansează numai dacă s-a achitat un avans de 50% din valoarea
mărfii, prin numerar sau ordin de plata vizat de banca.
● Avansul de 50% din valoarea mărfii este nerestituibil în caz de revocare a
comenzii
● Comanda este livrată Cumpărătorului numai după achitarea integrala a mărfii
● Plata se face in lei. Pentru comenzile raportate la EURO, avansul se achită în lei,
la cursul oficial BNR al euro din ziua depunerii avansului.
● Restul de plată se achită inainte de livrare ,la punctul de lucru al vanzatorului .
LIMITARE DE RESPONSABILITATE
● Vânzătorul îşi declină responsabilitatea privind persistenţa pe stoc a mărfurilor,
pentru eventualele completari solicitate de Cumpărător
Eventualele vicii ascunse ale mărfurilor comandate, constatate după livrare,
pot fi reclamate, in scris, numai înainte de punerea lor în folosinţă/ punerea în
operă/consumarea lor sau depozitarea necorespunzatoare.
Reclamatiile se depun in maxim 5 zile lucratoare de la data livrarii/ridicarii.
Pentru produsele care au fost deja montate/utilizate nu mai subzistă obligatia de
înlocuire
● Vânzătorul nu raspunde de punerea gresită in operă a materialelor vândute
ANEXA 1 – CONFORM CU OFERTA NR ...............
PLATA AVANS ................
REST PLATA .........................

SC FLEXIBIL DESIGN SRL

CUMPARATOR

