CONDIȚII DE VÂNZARE / LIVRARE
SW UMWELTTECHNIK ROMÂNIA SRL
Vânzarea /Livrarea se vor face numai după
semnarea Contractului de vânzare-cumpărare.
GENERALITATI
Prezentele “Condiţii de vânzare/livrare” includ
termenii și procedurile privind încheierea şi
e xe c u t a re a c o n t r a c t e lo r d e v â n z a re cumpărare, semnate între SC SW
Umwelttechnik România SRL („SWU”) şi
respectivul cumpărător în baza contractului
(“Cumpărătorul”), referitor la comerțul cu
produsele SWU (“Produse”).
Condițiile de vânzare/livrare vor constitui parte
integrantă a contractelor de vânzarecumpărare a Produselor în condiţiile stabilite
de către SWU (“Contractele”, sau individual
„Contractul”). Dacă există discrepanţe între
Contract şi “Condițiile de vânzare-livrare”,
prevederile Contractului vor prevala.
A. CONDIȚII FINANCIARE
A 1.PREȚUL
1.Prețurile Produselor ce nu conțin TVA.
2.În termenii Condițiilor de vânzare-livrare și
ale Contractului, “Limita de credit” va însemna
valoarea totală a Produselor care au fost livrate
de către Vânzător dar nu au fost plătite de către
Cumpărator. Limita de credit va fi stabilită la
semnarea Contractului de VânzareCumpărare. În cazul în care în Contract nu se
prevede o limită de credit, înseamnă că
Cumpărătorul nu beneficiază de limită de
credit.
3.Limita de credit va fi garantată cu filă cec sau
bilet la ordin în alb, avalizat fără protest în nume
personal de către deținatorul majorității
parților sociale sau acționarul majoritar al
Cumpărătorului (“Limita de Credit”).
Vânzătorul poate accepta garantarea soldului
la termen a facturilor fiscale și prin una din
următoarele forme: scrisoare de garanție
bancară, contract de ipotecă, contract de gaj,
polița de cauțiune etc.
4.În cazul depăşirii Limitei de Credit sau în
cazul neîndeplinirii de către Cumpărător a
obligaţiei de plată la termen, asumată cu privire
la Produsele livrate, chiar dacă Limita de Credit
nu a fost depăşită, Vânzătorul are dreptul
oricând de a refuza vânzarea și livrarea de
Produse Cumpărătorului.
Vânzătorul nu este responsabil pentru nici o
pierdere suferită de către Cumpărător sau de
terţe părţi în legătură cu refuzul de a efectua o
livrare potrivit prevederii anterioare, inclusiv
plata oricăror penalităţi sau despăgubiri.
5.Vânzătorul are dreptul de a anula Limita de
credit în cazul în care Cumpărătorul (a) este în
incapacitate de plată sau împotriva sa a fost
deschisă procedura insolvenței (inclusiv
procedura falimentului) și/sau orice procedură
de lichidare sau de executare silită; (b) oricare
dintre garanțiile Cumpărătorului și/sau
informațiile furnizate Vânzătorului se dovedesc
a fi false sau incorecte, sau Cumpărătorul
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nu respectă obligația contractuală principală
de a furniza informații în mod constant despre
starea financiară a sa; (c) întârzie în mod
repetat plățile; (d) nu prelungește valabilitatea
garanțiilor oferite.
6.Cumpărătorul are obligația de a menține în
vigoare garanțiile oferite, atunci când acestea
specifică un termen de expirare înainte anterior
expirării Contractului sau când durata
Contractului este prelungită, în conformitate cu
prevederile acestuia. Astfel, Cumpărătorul va
înlocui garanția cu cel puțin 30 de zile înainte de
expirarea sa cu o garanție având acceași
natură, în scopul garantării limitei de credit pe
întreaga durată contractuală.
Cecul sau biletul la ordin va fi plătibil la banca la
care Cumpărătorul are deschise conturile
principale și va fi însoțit de o scrisoare eliberată
de bancă prin care aceasta confirmă numărul
contului bancar deschis pe numele emitentului
și semnăturile persoanelor autorizate să
efectueze operațiuni în contul respectiv.
7.Vânzătorul are dreptul de a prezenta garanția
la plată în cazul încălcării de către Cumpărător
a oricărora dintre obligațiile sale contractuale,
după notificarea prealabilă a acestuia de către
Vânzător. Încălcarea obligației de a reînnoi
garanția dă dreptul Vânzătorului de a o
prezenta la plată pentru întreaga sumă
înscrisă.
8.În situația în care Contractul este reziliat sau
încetează din orice cauză, cu excepția
neonorării obligațiilor de plată de către
Cumpărător, Vânzătorul se obligă să returneze
Cumpărătorului garanția, la data achitării de
către Cumpărător a tuturor datoriilor față de
Vânzător, derivate din prezentul Contract
încheiat cu Vânzătorul.
9.Prețul transportului se va regăsi în factura de
marfă ca poziție distinctă pe factură și va fi
achitat tot de către Cumpărător.
A 2 .TERMENUL ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ
10.Cumpărătorul se obligă să plătească
Vânzătorului contravaloarea mărfurilor, în
următoarele condiții, conform înțelegerilor
stabilite anterior:
- avansul la livrare este de 0,00 %;
- termenul de plată este cel stabilit în Anexa 2 la
Contract;
- plata se va face prin filă cec sau bilet la ordin
remise în ziua livrării, documente a căror sumă
va acoperi valoarea mărfurilor livrate, sau
virament bancar cu ordin de plată, la data
scadenței.
11.Plata se consideră efectuată la data la care
sumele plătite au intrat în contul Vânzătorului.
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B. CONDIȚIILE DE LIVRARE, EXPEDIERE,
TRANSPORT ȘI RECEPȚIE
12.Cumpărătorul, cu sprijinul Consultantului
tehnic și comercial, va întocmi și va transmite o
comandă fermă, semnată și ștampilată de
Cumpărător, în scris, pe fax sau email, iar
fiecare comandă confirmată va deveni parte a
Contractului. Comanda se va redacta pe baza
formularului de la Anexa 4 la Contract.
Comenzile vor fi onorate în funcție de stocurile
existente și termenele de producție. Termenul
de livrare solicitat în comandă nu crează o
obligație pentru SWU.
13.La primirea unei comenzi (semnate și
ștampilate), Vânzătorul se angajează să o
confirme sau să o respingă în termen de 3 (trei)
zile lucrătoare de la primire, exprimându-şi
astfel dorința de a începe executarea comenzii
în conformitate cu prezenta. Dacă Vânzătorul
nu confirmă o comanda în termen de 3 (trei) zile
lucrătoare de la primire, comanda va fi
considerată respinsă.
14.Produsele se livrează în funcție de
termenele stabilite de comun acord, cu aviz de
expediție și factură fiscală și la preturile de
vânzare agreate, livrările ulteriorare fiind
condiționate de efectuarea plăților la termenele
convenite.
15.Comanda transmisă de Cumpărător și
confirmată de Vânzător nu mai poate fi anulată
decât în cazuri excepționale, și numai dacă nu a
fost lansată în fabricație. Comanda, pentru a fi
considerată validă, trebuie semnată și
ștampilată de către Cumpărător. Cumpărătorul
are obligația de a ridica și a plăti Produsele din
respectiva comandă.
16.Livrarea Produselor se va face în baza
comenzii confirmate de către Vânzător,
eliberându-se totodată și documentele legale
justificative aferente Produselor comandate și
confirmate: avizul de expediție, factura fiscală,
certificatele de garanție, instrucțiunile de
folosire, specificațiile tehnice ale fiecărui
produs etc.
17. Cumpărătorul este obligat să solicite
livrarea sau să ridice cu mijloace proprii
Produsele (produsele prefabricate din beton) în
termen de maxim 30 (treizeci) de zile de la data
când au fost fabricate. După acest termen
Produsele vor fi facturate automat și vor fi
co n s i d e ra t e î n c u st o d i e , î n d e p o z i t u l
Vânzătorului.
18.Factura fiscală va avea înscrisă data
scadentă stabilită pentru plată; semnătura de
primire și ștampilarea facturii fiscale de către
Cumpărător, constituie act de acceptare a
termenelor de plată înscrise pe factura fiscală
(dacă factura nu este trimisă prin poștă sau
curier). În cazul transmiterii facturii prin poștă,
curier sau prin intermediul unui transportator
terță parte, Cumpărătorul poate să conteste
cuprinsul facturii în termen de 5 zile de la
transmiterea acesteia de către Vânzător.
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În cazul în care Cumpărătorul nu a contestat
factura în termenul menționat se va considera
că acesta a acceptat în mod tacit factura.
19.În cazul în care transportul este asigurat de
către Vânzător, recepția cantitativ-calitativă se
va efectua de reprezentantul Cumpărătorului,
la punctele de lucru de descărcare indicate în
comandă, după descărcărea mărfurilor,
reprezentantul care va contrasemna recepția
lor, prin numărarea și verificarea integrității
ambalajelor și a produselor.
20.În cazul în care transportul este efectuat de
către Cumpărător, recepția cantitativ-calitativă
se va efectua de reprezentantul
Cumpărătorului, la depozitul Vânzătorului.
Î n m o m e n t u l r i d i c ă r i i P r o d u s e l o r,
reprezentantul va contrasemna recepția lor,
prin numărarea și verificarea integrității
ambalajelor și a Produselor.

21.În cazul în care transportul este asigurat de
o terță parte, angajată de către Vânzător /
Cumpărător, Cumpărătorul beneficiază de un
termen de 2 (două) zile lucrătoare în care poate
transmite Vânzătorului eventualele obiecțiuni
față de cuprinsul documentelor de însoțire a
Produselor. În cazul în care nici o obiecțiune nu
este comunicată în termen de 2 (două) zile de la
recepționarea Produselor, se va considera că
Produsele au fost acceptate fără obiecțiuni de
către Cumpărător.
22.În cazul în care la recepția Produselor se
constată Produse deteriorate, se procedează la
întocmirea unui proces verbal de constatare
împreună cu șoferul care a făcut livrarea și se
notifică Vânzătorul în termen de cel mult 48
(patruzecișiopt) ore pentru rezolvarea
problemei.
23.Refuzul unei părți din Produsele livrate nu îl
scutește pe Cumpărător de obligația de a plăti
Produsele pe care nu le refuză sau de a executa
alte obligații contractuale.

24.Costurile de transport ale Produselor vor fi
suportate de către Cumpărător. Produsele
livrate și acceptate de către Cumpărător, ca
urmare a comenzii ferme (semnate și
ștampilate) lansate de către acesta, nu pot fi
returnate ulterior, fiind inacceptabilă orice
renunțare ulterioară.
25.În situația în care se înregistrează întârzieri
ale plăților cu mai mult de 30 (treizeci) zile
calendaristice față de data scadentă, livrările
vor fi suspendate automat, programul
informatic nemaipermițând întocmirea avizelor
și facturilor pentru Cumpărător. Reluarea
livrărilor se poate face numai după achitarea
t u t u ro r s u m e l o r re s t a n t e , i n c l u s i v a
penalităților de întârziere .
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