FERVILL ROMÂNIA
PIESE AUTO ELECTRICE
ROMANIA

CONTRACT COMERCIAL DE VÂNZARE CUMPĂRARE
Nr. ……. /… ..................... 2009

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. Furnizor
S.C. FERVILL ROMÂNIA S.R.L.
cu sediul în Timişoara, Str. Petru Rareş, Nr.2, Ap.2, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.
J35/1564/2002, cod fiscal RO14949565, cont RO56RNCB0249049249990001 deschis la B.C.R
Timişoara reprezentată prin Magyari Csaba, având funcţia de Administrator.
1.2. Cumpărător:
S.C___________________cu sediul în ____________________________________________
str.______________ ________________________________ bl. ___ , nr.___ , ap.___ , cod
fiscal________________________, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.
J_____/_______/_______, având cont nr. __________________________________, deschis
la
banca______________________,reprezentată
legal
prin
domnul/(a)_________________________________având funcţia de___________________

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1.
Vânzătorul se obligă să vândă piese electrice de schimb auto (numit în
continuare marfă), prevăzute în programul de codificare electronică de pe site-ul de internet
www.fervill.ro al vânzătorului, la preţurile prevăzute în acesta.
Prin program de codificare părţile înţeleg programul electronic afişat pe site-ul de Internet al
vânzătorului, cuprinzând totalitatea mărfurilor expuse la vânzare, codul mărfii, programul de
căutare a codului mărfii, programul de comenzi marfă. Programul de codificare face parte
integrantă din prezentul contract.
Cumpărătorul se obligă să plătească preţul mărfii şi să preia marfa în condiţiile prevăzute prin
prezentul contract.
2.2.
Livrarea mărfii de către vânzător va avea loc pe baza unei comenzi prealabile
transmisă de către cumpărător, prin fax, telefon, email, prin programul de codificare cu
precizarea codului mărfii, sortimentului şi a cantităţii care trebuie livrată.
Pe durata de valabilitate a prezentului contract, orice marfă existentă în programul de
codificare va fi livrată doar în baza şi în condiţiile prevăzute de acesta.
2.3.
Cumpărătorul declară că la semnarea acestui contract mărfurile codificate
expuse spre vânzare sunt cunoscute şi acceptate de el.

3. DURATA CONTRACTULUI
3.1.
Prezentul contract se încheie pe o perioadă de un an, cu începere de la data
semnării lui de către părţi.
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Prezentul contract se prelungeşte automat de la data expirării pe o perioadă egală cu
perioada contractuală, cu excepţia cazului în care oricare dintre părţi notifică în scris intenţia
de reziliere, cu 30 de zile calendaristice înainte de expirarea acestuia.

4. PREŢUL ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ
4.1.
Preţul mărfii cumpărate este cuprins în listele de preţuri prevăzute în
programul de codificare de pe site-ul de internet al vânzătorului (oferta de vânzare), acceptat
de cumpărător prin transmiterea comenzii.
4.2.
Discounturile acordate cumpărătorului se negociază între părţi în limita politicii
firmei şi sistemului de discount şi în acest caz vor fi cuprinse în fiecare factură. Pentru
fidelitatea cumpărătorului şi în cazul unor achiziţionări de marfă în cantitate sau în valoare
importantă, vânzătorul poate acorda cumpărătorului discounturi suplimentare. Vânzătorul
poate să refuze acordarea discounturilor în cazul în care cumpărătorul figurează în evidenta
sa cu datorii peste scadenţă, neachitate.
4.3.
În cazul modificării preţurilor, vânzătorul se obligă să afişeze noul preţ în
programul de codificare.
4.4.
Plăţile se efectuează de către cumpărător în lei prin virament bancar, sau
numerar.
4.5.
Termenul de plată (scadenţa) este calculat de la data emiterii facturii şi este
înscris pe fiecare factură.
4.6.
Eventualele nereguli sesizate de către cumpărător se aduc la cunoştinţa
vânzătorului în termen de 72 de ore de la emiterea facturii, printr-o notificare sau un refuz
scris. Nerespectarea acestui termen atrage după sine acceptarea de plată a facturii în
întregime, marfa fiind considerată acceptată de către cumpărător.
4.7.
În cazul în care cumpărătorul înregistrează datorii ajunse la scadenţă şi
neachitate faţă de vânzător, acesta poate să refuze onorarea comenzilor şi să suspende
serviciile de furnizare stabilite între părţi prin contract, fără nici o notificare prealabilă, până la
achitarea acestora.

5. LIVRAREA
5.1.
Vânzătorul livrează marfa în calitatea, cantitatea şi sortimentele comandate de
cumpărător, în formele prevăzute prin prezentul contract şi în limita stocului existent.
Condiţiile specifice de comandă şi livrare sunt menţionate în Anexa nr.2.
5.2.
Transportul şi cheltuielile de transport vor fi suportate de vânzător, dacă
valoarea facturii depăşeşte suma de 200 Ron (inclusiv TVA). În caz contrar cheltuielile de
transport vor fi suportate de cumpărător.
5.3.
Cumpărătorul se obligă la preluarea mărfii comandate şi livrate.
5.4.
Cumpărătorul poate să refuze marfa livrată dacă sunt semne vizibile de
deteriorare, în termen de 24 ore de la livrare, în condiţiile prevăzute prin prezentul contract.
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În cazul constatării unor semne vizibile de deteriorare cumpărătorul va anunţa vânzătorul în
scris în termen de 24 ore de la preluarea mărfii. Acesta va asigura completarea formularului
de reclamaţii, ataşat la contract.
În cazul nefuncţionării mărfii livrate va respecta condiţiile de garanţie tipărite pe verso
facturii.
5.5.
Prin excepţie se acceptă returnarea mărfii livrate în următoarele condiţii:
−
în cazul în care vânzătorul a livrat eronat
−
în cazul în care marfa este în garanţie cu respectarea riguroasă a prevederilor
garanţiale
−
în cazul comenzilor greşite ale cumpărătorului cu condiţia anunţării în scris sau
telefonic, în termen de maxim 24 ore de la primire intenţia de returnare şi să primească de la
vânzător acceptul privind marfa acceptată la retur cu codurile şi în cantităţile prevăzute
împreună cu formularul de reclamaţii completat.

6. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE
6.1.
Vânzătorul se obligă:
− să respecte prevederile prezentului contract si anexelor contractuale
− să predea bunurile în condiţiile stipulate în prezentul contract
− să asigure cumpărătorul de garanţia mărfii preluate
− să asigure plata transportului de retur pentru marfa livrată eronat
− să asigure necesarul de cataloage şi materiale publicitare în limita stocului existent.
6.2.
Cumpărătorul se obligă:
− să respecte prevederile prezentului contract şi anexelor contractuale
− să plătească vânzătorului preţul în condiţiile stabilite în prezentul contract
− să ia în primire bunurile vândute conform clauzelor prezentului contract
− să nu întreprindă orice acţiune prin care dăunează imaginii sau numelui vânzătorului şi a
producătorilor de origine a mărfii. În caz contrar, vânzătorul îşi rezervă dreptul de a întrerupe
relaţiile.

7. CLAUZE SPECIALE
7.1.
Părţile se obligă să păstreze confidenţialitatea tuturor datelor, informaţiilor şi
documentelor pe care le vor deţine, ca urmare a executării prezentului contract, pe toată
perioada de derulare a raportului contractual şi pe o perioadă de 2 ani de la încetarea
contractului, sub sancţiunea plăţii de despăgubiri.

8. FORŢA MAJORĂ
8.1.
Prin forţa majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor,
imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să
execute total sau parţial obligaţiile asumate. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o
aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, în scris, în maximum 5 (cinci) zile de la apariţie, iar dovada
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forţei majore, împreună cu avertizarea asupra efectelor şi întinderii posibile a forţei majore,
se va comunica în maximum 15 (cincisprezece) zile de la eliberarea dovezii.
Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere. Dovada va fi certificată de Camera
de Comerţ şi Industrie sau alt organism abilitat de legea statului care invocă.
Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi încetarea
cauzei acesteia în maximum 15 (cincisprezece) zile de la încetare.
Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 30 de zile, fiecare parte poate
rezilia unilateral contractul, cu o somaţie în scris. În acest caz, nici una din părţi nu are dreptul
de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, cu îndatorirea de a-şi onora toate obligaţiile
asumate şi scadente până la data forţei majore.

9. LITIGII
9.1.
Eventualele litigii, dispute care s-ar putea ivi în legătură cu prezentul contract
vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Orice litigiu decurgând din/sau în legătură cu acest
contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desfiinţarea lui, care nu
s-a putut rezolva pe cale amiabilă, se va soluţiona de către instanţele judecătoreşti
competente de pe raza municipiului Timişoara.

10. GARANŢIE ŞI CALITATE
10.1.
Vânzătorul garantează ca mărfurile care fac obiectul prezentului contract sunt
în concordanţă cu standardele de calitate în vigoare. Condiţiile de garanţie sunt specificate în
Anexa nr.1.

11. DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
Noi, S.C. FERVILL ROMANIA SRL, cu sediul in Timişoara, str. Timocului nr. 2A, înmatriculată la
Registrul Comerţului cu numărul J35/1564/2002, declarăm pe proprie răspundere că
produsele comercializate de noi corespund codurilor reper din cataloage şi listele editate de
producător.

12. RECLAMAŢII
12.1.
În cazul problemelor apărute de orice natură, clientul va informa furnizorul
utilizând formularul de reclamaţii, conform Anexei nr.3. Furnizorul se obligă să comunice
modalităţile de rezolvare şi soluţionare a problemelor în termen legal.

13. CLAUZE SPECIALE
13.1.
Modificarea contractului se poate face numai cu acordul părţilor, prin
întocmirea unui act adiţional, semnat de părţi.
În cazul în care una sau mai multe clauze ale prezentului contract vor fi declarate nule,
clauzele valide îşi vor produce în continuare efectele cu excepţia cazurilor în care clauza
anulată reprezintă o obligaţie esenţială.
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Anularea, încetarea contractului nu exonerează părţile de obligaţiile de plată pentru sumele
datorate în momentul anulării, încetării.

14. CLAUZE FINALE
14.1.
Anexele fac parte integrantă din prezentul contract. Marfa rămâne
proprietatea furnizorului până la achitarea ei integrală.
14.2.
Părţile sunt de acord ca prezentul contract să fie guvernat, interpretat şi
executat în conformitate cu legislaţia română în vigoare.
Dl/Dna ___________________ declară că este de acord ca datele sale cu caracter personal să
fie prelucrate în sistemul propriu de date al SC FERVILL ROMÂNIA SRL pentru interes legitim
propriu, inclusiv cele având funcţie de identificare (codul numeric personal, seria şi numărul
actului de identitate), fără a dezvălui publicului, conform prevederilor legii 677/2001 pentru
protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
Părţile declară că au deplina autoritate şi competenţă de a încheia şi de a semna prezentul
contract, precum şi de a executa obligaţiile ce decurg din aceasta, pentru care s-a încheiat
prezentul contract , astăzi _____________________, în două exemplare originale, câte unul
pentru fiecare parte.

FURNIZOR
SC FERVILL ROMÂNIA SRL

CUMPĂRĂTOR
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