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CONTRACT DE VÂNZARE –
CUMPĂRARE

nr. ....... din data de ..............

TECNOFERRARI ROMÂNIA SRL, înregistrată la oficiul comerțului Cluj cu numărul J12/1440/1999, C.U.I.
RO12409492, având sediul social în str. Aurel Vlaicu, 164, 400581 Cluj-Napoca, jud. Cluj, tel.+40 740 272277,
fax.+40264445145, e-mail: contact@meseextensibile.ro, www.meseextensibile.ro (denumit in continuare „Furnizor”),
cont bancar RO50 INGB 0000 9999 0133 2985, deschis la ING BANK România, reprezentată de Silviu Popa în
calitate de administrator

Şi

..................................., CNP ....................., identificat cu cartea de identitate seria ... numărul ............, eliberat de
SPCLEP ..................., la data de .................., având domiciliul pe str. .............., nr. .............., loc. ......................,
jud. ..................., cu adresa de livrare în str. ........., nr. ........., ap. ......, loc. ..........., jud. ............, tel +40 ....................,
e-mail ......................................., (denumit in continuare „Cumpărător”),

au agreat și semnat acest Contract de vânzare-cumpărare.

Art. 1. Obiectul Contractului

Obiectul Contractului îl constituie vânzarea de către Furnizor către Cumpărător a produselor conform specificațiilor
din Confirmarea de comandă transmisă de către Furnizor Cumpărătorului, și care reprezintă Anexa 1 la acest
Contract.

Art. 2. Prețul Contractului

Prețul Contractului este de ........... Euro calculați în RON la cursul BNR din ziua efectuării plăților, preț ce include
TVA și transport la domiciliul clientului. S-a convenit de comun acord ca prețul ce trebuie plătit de către
Cumpărător pentru bunurile furnizate de către Furnizor, va fi plătit astfel:

a) Avans la lansarea comenzii, în valoare de 30% din prețul contractului ...... Euro

b) Restul de plată, în valoare de 70% din valoarea contractului ......... Euro
la primirea avizării de marfă gata

Prețul convenit trebuie considerat fix și nu poate fi modificat în condițiile în care Contractul intră în vigoare. Prețul
include transportul.

Art. 3. Obligațiile părților

3.1. Furnizorul are următoarele obligații:
- să asigure livrarea produselor comandate în termenul stabilit și în conformitate cu Confirmarea de Comandă
- să prezinte Cumpărătorului toate documentele necesare din punct de vedere comercial, precum și documentația
tehnică necesară montajului
- să anunțe când s-au încărcat produsele și să transmită numărul de urmărire al comenzii respective
- să certifice și să asigure pentru produsele vândute (CUMPĂRĂTORULUI) termenul de garanție de 24 luni de la data
livrării pentru masă și 60 de luni pentru mecanism.

3.2. Cumpărătorul are următoarele obligații:
- să achite Furnizorului prețul contractului, conform art. 2 și 4.
- să asigure verificarea coletelor conform Confirmării de Comandă la sosirea curierului, să semneze preluarea
acestora dacă sunt sosite cu ambalajele nedeteriorate, și să le manipuleze și monteze în condițiile prevăzute în
specificația tehnică primita de la Furnizor.

Art. 4. Condiții de plată

Prețul Contractului prevăzut la Art. 2 se va achita conform celor prevăzute la art. 2, în RON calculați la cursul BNR
din data efectuării plății, în contul societății TecnoFerrari România srl: RO50 INGB 0000 9999 0133 2985. Plata se va
face pe baza unei facturi proforma transmisă de Furnizor Cumpărătorului.
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Art. 5. Penalități
5.1. În cazul în care Furnizorul nu își îndeplinește obligațiile de livrare (respectiv predarea către Curier) conform celor
prevăzute în Confirmarea de Comandă, acesta va plăti penalități de întârziere de 0,5% pe zi din valoarea contractului,
începând cu ziua a 8-a a depășirii termenului stabilit. Contravaloarea acestor penalități nu poate depăși 15% din
valoarea Contractului.
5.2. In cazul unor întârzieri nejustificate a plăților de către cumpărător, Furnizorul este îndreptățit să aplice penalități
de întârziere de 0,5% pe zi din valoarea contractului, începând cu ziua a 8-a a depășirii termenului stabilit.
Contravaloarea acestor penalități nu poate depăși 15% din valoarea Contractului.

5.3. Orice pretenție posibilă privind realizarea și finalizarea acestui contract nu îndreptățește Cumpărătorul să
suspende sau să amâne plățile.

5.4. Furnizorul este îndreptățit, dacă dorește, să suspende realizarea acestui contract și/sau să pună capăt acestuia
chiar și cu efect imediat în situația în care Cumpărătorul nu își îndeplinește complet obligațiile de plată a Prețului
convenit în termen de 60 de zile de la termenul stabilit. În acest caz, Cumpărătorul va pierde avansul plătit, care va
acoperi cheltuielile efectuate de către furnizor pentru realizarea produselor.

Art. 6. Condiții de livrare

6.1. Livrarea produselor este asigurată de către o firmă de curierat, denumită în continuare Curier. Curierul răspunde
de integritatea pe timpul transportului a mărfurilor încredințate, în condițiile în care Cumpărătorul indică corect adresa
de livrare. Curierul acceptă indicațiile de ambalare ale Furnizorului. Furnizorul va indica Curierului mărfurile fragile
sau cele care necesita un grad sporit de atenție la manipulare, sortare sau pe timpul transportului.
6.2.Toate coletele se vor asigura la valoarea declarata înscrisa pe scrisoarea de transport sau pe borderou. În cazul
în care Cumpărătorul constată că produsele furnizate ajunse la destinație nu sunt integre, acesta va avea obligația
de a nota pe documentul de transport acest lucru, pentru a putea încasa asigurarea existentă. Aceasta asigurare se
considera totală împotriva tuturor riscurilor.
6.3. In cazul pierderii sau distrugerii unui colet din culpa Curierului, după ce aceasta a fost predat spre livrare,
Curierul se obligă la plata unei despăgubiri la valoarea la care a fost asigurată expediția, în maxim 30 zile de la
înregistrarea reclamației.
6.4. Politica de returnare. Potrivit legislației în vigoare, Ordonanța de urgență nr. 34/2014, produsele prezentate și
comercializate de către acest site, se încadrează în categoria “Produse confecționate după specificațiile prezentate
de consumator sau personalizate în mod clar“. Conform articolului 16 al acestei legi, produsele din această categorie
sunt exceptate de la dreptul de retragere. În consecință aceste produse nu se pot returna Vânzătorului. În cazul
în care este constatată o deteriorare pe timpul transportului, este obligația Clientului să specifice acest lucru pe
documentul de transport pe care trebuie să îl semneze. În aceste cazuri, transportatorul va suporta contravaloarea
produselor, din asigurarea inclusă pentru colet.

Art. 7. Forța majoră

7.1. Nici una din parți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen si/sau in mod corespunzător, total sau
parțial, a oricărei din obligațiile care ii revin in baza prezentului contract, daca neexecutarea obligației respective a
fost cauzata de un eveniment imprevizibil la data încheierii contractului si ale cărui consecințe sunt de neînlăturat sau
extrem de costisitoare pentru partea care îl invoca.

7.2. Sunt considerate asemenea evenimente: războiul, calamitățile naturale, grevele, restricțiile legale si orice alt
eveniment care este in afara controlului părții care îl invoca. Partea care invoca evenimentul mai sus menționat este
obligata sa aducă la cunoștința celeilalte, imediat si in mod complet, producerea acestuia si sa ia masurile care ii stau
la dispoziție in vederea limitării consecințelor respectivului eveniment.

Art. 8. Reclamații. Perioada de garanție

8.1. Reclamațiile de orice fel, și / sau presupusele defecte ale bunurilor trebuie să fie făcute în termen de 8 (opt) zile
de la primirea acestora. Este în sarcina Cumpărătorului să verifice la primire dacă există numărul de colete prevăzut
în comandă și dacă starea lor de ambalare corespunde. Înainte de a semna de primire de la Curier, dacă este cazul,
Cumpărătorul trebuie să reclame Curierului, acesta din urmă fiind cel responsabili pentru defecțiuni, deteriorări sau
daune ale coletelor, care în nici un fel sau din nici un motiv nu pot să fie atribuite Furnizorului.

8.2. Perioada de garanție a produselor vândute este de 24 luni. Pentru mecanismele de acționare perioada de
garanție este de 60 de luni.

8.3. Garanția constă în repararea sau înlocuirea, pe cheltuiala Furnizorului, a unor componente structurale și a altor
componente ale produselor, care se dovedesc a se fi defectat datorită defectelor de fabricație. Piesele care trebuie
înlocuite conform celor sus menționate, vor fi livrate la domiciliul Cumpărătorului.

8.4. Furnizorul va înlocui sau repara componentele defecte în cel mai scurt timp posibil, care trebuie estimat de la caz
la caz, iar Furnizorul are dreptul să ceară Cumpărătorului returnarea componentelor defecte după înlocuire.
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8.5. Garanția acoperă toate componentele structurale și individuale, dar nu acoperă componentele de uzură.
Furnizorul nu răspunde pentru defecțiuni cauzate de folosirea improprie a produselor de către Cumpărător, folosirea
unor produse de întreținere neadecvate, prin tratarea greșită sau neglijentă a produselor sau alte cazuri care nu pot fi
atribuite Furnizorului.

Art. 9. Încheierea contractului și intrarea în vigoare a acestuia.

Acest Contract devine obligatoriu pentru părți la data semnării Contractului de către ambele părți și încasarea avansului
plătit de către Cumpărător Furnizorului. În cazul în care clientul nu reușește să transmită contractul semnat, dar achită
avansul, se subînțelege că a acceptat și și-a însușit acest contract, el intrând în vigoare la data încasării avansului.

Art. 10. Clauza de arbitraj și legislația aplicabilă.
10.1. Orice dispute între părți ce ar putea apărea în urma prezentului contract trebuie rezolvate amiabil prin negociere de
bună credință între părți. In cazul în care nu se poate ajunge la o soluționare amiabilă într-o perioadă de timp rezonabilă,
orice astfel de dispută trebuie rezolvată exclusiv și definitiv în conformitate cu Regulamentele de Arbitraj ale Camerei de
Comerț și Industrie Cluj, conform Regulamentelor de Arbitraj.
10.2. Acest contract este supus legislației române.

Art. 11. Notă informativă privind tratarea datelor personale.

11.1. Conform reglementărilor române privitor la manipularea și /sau utilizarea datelor personale, prin prezenta
Furnizorul îl informează pe Cumpărător că datele personale (detalii personale, fiscale și financiare) privitoare la
entitățile legale care intră în legătură cu Furnizorul, suplimentar față de detaliile personale ale persoanelor care
acționează în nume propriu, sunt colectate, înregistrate, reorganizate, memorate și procesate în scopuri
administrative și contabile. În special, astfel de scopuri sunt legate de următoarele activități: managementul
comenzilor și a facturilor; încheierea unor posibile contracte (incluzând contracte realizate cu scopul dea a asigura
creditele Furnizorului vis-à-vis de Cumpărător și contracte legate de cesionarea acestor credite); managementul
furnizorilor; derularea obligațiilor contractuale și a celorlalte obligații prevăzute de lege. Datele sus-menționate pot fi
comunicate terților doar în legătură cu scopurile pentru care au fost obținute și colectate.
11.2. Clauzele de mai sus, din prezentul articol 10, trebuie considerate a fi o Notă informativă valabilă pentru scopurile
declarate și supuse reglementărilor sus-menționate, iar Cumpărătorul declară prin prezenta că este de acord cu
manipularea și / sau utilizarea datelor precizate mai sus de către Furnizor în toate scopurile prevăzute de lege.

Art. 12 Anexe.

12.1. Prezentul Contract are 6 pagini și include 2 Anexe numerotate în ordine, de la pagina 4 la 6 și semnate de
ambele părți din Contract și este semnat în 2 exemplare la data de .............

Cumpărător Furnizor

...................................... TecnoFerrari România srl
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DECLARAȚIE DE CONFORMITATE ȘI

CERTIFICAT DE GARANȚIE PENTRU

MASA EXTENSIBILĂ ULISSE

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

TECNOFERRARI ROMÂNIA SRL, înregistrată la oficiul comerțului Cluj cu numărul J12/1440/1999, C.U.I. RO12409492, având sediul social în
str. Aurel Vlaicu, 164, 400581 Cluj-Napoca, jud. Cluj, tel.+40 740 272277, fax.+40264445145, e-mail: contact@meseextensibile.ro,
www.meseextensibile.ro, asigură, garantează și declară pe propria răspundere, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1022/2002
privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, protecția mediului, că produsul
menționat mai sus în prezenta declarație, nu pun în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra
mediului și sunt în conformitate cu documentația tehnică de produs și STAS SR EN 770/2006, STAS SR EN 6009/2006.

CERTIFICAT DE GARANȚIE

Felicitări, tocmai ați achiziționat o masă Altacom, un produs competitiv, unic, cu un design modern, un semn clar al calității. Vă mulțumim!

Produsele fabricate din materiale naturale precum lemnul masiv, furnir, piele nu pot fi fabricate identic din punct de vedere al texturii,
nuanțelor de culoare pe diferite suprafețe și a particularităților aparente pe material. Produsele din lemn masiv pot prezenta mici crăpături
sau noduri, în funcție de natura lemnului sau pot apărea, în timp, mici crăpături în funcție de condițiile de temperatură și umiditate în care
sunt păstrate produsele și, ca atare, acestea nu sunt considerate defecte de calitate.

Pentru o utilizare corectă:
- Nu stați sau nu vă urcați pemasă.
- Aveți grijă când este folosită de către copii.
- Evitați ca apa sau alte lichide să rămână pe partea superioară a mesei sau pe extensii.
- Nu utilizați produse sau acizi sau particule abrazive pentru a curăța masa.
- Nu o folosiți în exterior.
- La deschiderea și închiderea acesteia, aveți grijă de degete, pentru a evita rănirile.
- Produsele sunt proiectate și gândite pentru utilizare pe o suprafață orizontală și uniformă.
- Pentru o mișcare corectă a mesei, nu o împingeți, ci ridicați-o.

Întreținere
Pentru îngrijirea zilnică a produsului sugerăm:

- Pentru piese din lemn și metal: tratați-le cu o cârpă moale umezită într-o soluție de 2/3 apă plus 1/3 etanol denaturat (pentru uz
casnic). Nu utilizați niciun alt detergent sau soluții de lustruit / ceară pentrumobilier.
- Pentru piese de plastic sau Plexit (metacrilat): vă rugăm să le tratați cu o cârpămoale umezită în apă.
- Pentru piese din piele și din piele ecologică: tratați-le cu o cârpămoale udată în apă și / sau lapte de curățare.

De-a lungul timpului, produsul este supus schimbărilor naturale, care trebuie considerate o evoluție naturală.

Termenul de garanție este de 2 (doi) ani pentru tăblie și 5 (cinci) ani pentru mecanismul de acționare, termen care începe de la data
facturării produsului.

Condiții de acordare a garanției

Vă rugăm să verificați dacă ați primit produsul nedeteriorat. Dacă descoperiți defecte de fabricație, vă rugăm să ne contactați imediat. Este
important să procedați astfel înainte de a începe utilizarea produsului. În cadrul termenului de garanție se asigură înlocuirea gratuită a
elementelor defecte apărute și reclamate de cumpărător sau înlocuirea produsului cu altul similar dacă nu este posibilă reparația.
În cazul solicitării de reparații/înlocuire în perioada de garanție, cumpărătorul va trebui să informeze furnizorul printr-o formă scrisă (mail,
fax), precizând tipul produsului, defectele reclamate, precum și eventuale fotografii care să ilustreze defectul reclamat.
Cumpărătorul are obligația respectării instrucțiunilor de montaj/utilizare/întreținere. Garanția se referă și la defectele apărute din eventuale
vicii ascunse / imposibil de detectat lamomentul fabricării.
Garanția nu se acordă produselor deteriorate sau curățate prin metode improprii sau cu substanțe neadecvate. Garanția nu acoperă uzura
normală a produsului, tăieturile, zgârieturile sau orice alta formă de deteriorare accidentală sau cauzată de impact, expunerii la o sursă de
căldură sau apă, migrarea culorii de pe un obiect (obiecte de îmbrăcăminte saumarochinărie) care a intrat în contact cu produsul deteriorat;

Modalitatea de înlocuire a părților defecte

Dat fiind faptul că produsul este unul executat la comandă, înlocuirea elementului defect poate dura o perioadă egală cu cea a termenului
de livrare a unui produs nou, circa 4-6 săptămâni, fără a include durata transportului. Drept urmare, termenul de livrare a produsului de
înlocuit va fi anunțat de către furnizor după consultarea cu fabricantul, urmând a se conveni cu clientul data livrării.

Tecnoferrari România srl


	Art. 8. Reclamații. Perioada de garanție

