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Condiţii generale de livrare (08/2012) 
 
În continuare, se va face referire la CONTAINEX ca „vânzător“ 
 
1. Planuri şi documentaţie 
Planurile, schiţele, devizele estimative şi alte documente tehnice, care pot face parte din 
ofertă, precum şi mostrele, cataloagele, prospectele, ilustraţiile etc. rămân întotdeauna 
proprietatea intelectuală a vânzătorului. Orice valorificare, multiplicare, reproducere, 
distribuire şi predare către terţi, publicare şi prezentare nu sunt permise decât cu acordul 
explicit al proprietarului. 
 
Schiţele şi desenele oferite de către noi sunt reprezentaţii schematice si deservesc doar în 
scop ilustrativ. Ele nu pot fi baza planificării documentaţiei tehnice. 
 
2. Termene de livrare 
2.1 Vânzătorul este autorizat să efectueze livrări parţiale şi preliminare. 
2.2. În cazul în care cumpărătorul nu acceptă articolele puse la dispoziţie în conformitate cu 
dispoziţiile contractuale la locul stabilit de comun acord în contract sau la momentul stabilit 
de comun acord în contract şi dacă întârzierea nu este datorată unei acţiuni sau omisiuni a 
vânzătorului, vânzătorul poate solicita îndeplinirea acestor condiţii sau se poate retrage din 
contract într-un termen stabilit ulterior. 
În cazul în care articolele au fost extrase din stoc, vânzătorul poate asigura depozitarea 
articolelor pe cheltuiala şi riscul cumpărătorului. Pe deasupra, vânzătorul are dreptul la 
rambursarea tuturor cheltuielilor justificate, pe care acesta a trebuit să le efectueze pentru 
îndeplinirea contractului şi care nu sunt incluse în plăţile recepţionate. 

 

3. Preţ 
Dacă nu este precizat altfel, preţurile sunt considerate a fi preţurile de fabrică ale 
vânzătorului, exclusiv transportul. 
 
4. Plata 
4.1 Cumpărătorul nu are dreptul să reţină plăţi pe baza pretenţiilor de garanţie sau a altor 
cereri reconvenţionale nerecunoscute de către vânzător. 
 
4.2 În cazul în care cumpărătorul a depăşit scadenţa unei plăţi stabilite de comun acord sau 
a unei alte obligaţii, vânzătorul poate pretinde îndeplinirea contractului şi poate 
a) amâna îndeplinirea propriilor sale obligaţii contractuale până la achitarea plăţilor sau a 
altor obligaţii întârziate, 
b) exercita dreptul de a amâna în mod rezonabil termenul de livrare, 
c) pretinde plata întregului preţ de cumpărare restant, 
d) factura dobânzi datorate întârzierii de până la 1,5 % p.M., câtă vreme nu există niciun 
motiv de exonerare a cumpărătorului, 
sau are dreptul de a se retrage din contract, într-un termen rezonabil stabilit ulterior. 
 
4.3 Vânzătorul are în orice caz dreptul să factureze ca daune datorate întârzierii costurile 
operative şi de somaţie generate. 
4.4 În cazul în care, la expirarea termenului stabilit ulterior, în conformitate cu 4.2, 
cumpărătorul nu a achitat factura sau obligaţia datorată, vânzătorul are dreptul de a se 
retrage din contract, în condiţiile în care comunică acest lucru în scris. La solicitarea 
vânzătorului, cumpărătorul trebuie să restituie vânzătorului articolele deja livrate şi să îl 
despăgubească pentru deprecierea corespunzătoare a articolelor, precum şi să ramburseze 
acestuia toate cheltuielile justificate, pe care vânzătorul a trebuit să le efectueze pentru 
îndeplinirea contractului. În ceea ce priveşte articolele care nu au fost încă livrate, vânzătorul 
are dreptul să pună la dispoziţia cumpărătorului componentele finite, respectiv semifinite şi 
să pretindă pentru acestea partea corespunzătoare din preţul de vânzare. 
 
5. Rezervarea dreptului de proprietate: 
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Vânzătorul îşi rezervă dreptul de proprietate asupra obiectului cumpărării până la 
îndeplinirea completă a tuturor obligaţiilor financiare ale cumpărătorului. Vânzătorul are 
dreptul de a exprima în mod explicit dreptul de proprietate asupra obiectului livrării. 
Cumpărătorul trebuie să îndeplinească formalităţile necesare pentru respectarea clauzei de 
rezervare a dreptului de proprietate. În caz de sechestru sau de o altă măsură de executare 
silită, cumpărătorul este obligat să revendice dreptul de proprietate al vânzătorului şi să îl 
înştiinţeze neîntârziat pe acesta. 
 
6. Garanţie: 
6.1 Vânzătorul este obligat, în conformitate cu următoarele prevederi, să remedieze orice 
deficienţă care afectează capacitatea de utilizare şi care este datorată unor vicii de 
construcţie, de material sau de execuţie. De asemenea, vânzătorul trebuie să remedieze 
orice deficienţă referitoare la proprietăţile declarate în mod explicit. 
6.2 Această obligaţie este valabilă numai pentru deficienţele care apar într-un interval de 
timp de un an de la transferul riscurilor, respectiv, în cazul livrării cu instalare, din momentul 
încheierii montării, în condiţiile unei exploatări într-un singur schimb de lucru. 
6.3 Cumpărătorul poate invoca acest articol numai dacă a notificat în scris neîntârziat pe 
vânzător cu privire la deficienţele survenite. Este de datoria cumpărătorului să dovedească 
faptul că deficienţa exista deja la momentul menţionat la punctul 6.2. În cazul în care 
deficienţele trebuie să fie remediate de către vânzător, în conformitate cu prevederile acestui 
articol, vânzătorul informat în acest mod are obligaţia, la propria alegere, să: 
a) repare articolele defectuoase la faţa locului, 
b) solicite returnarea articolelor defectuoase sau a componentelor defectuoase în vederea 

reparării, 
c) înlocuiască componentele defectuoase, 
d) înlocuiască articolele defectuoase. 
 
6.4 Dacă nu este precizat altfel, în cazul în care vânzătorul solicită returnarea articolelor sau 
a componentelor defectuoase în vederea reparării sau a înlocuirii, cumpărătorul îşi asumă 
costurile şi riscurile transportului.  Dacă nu este precizat altfel, la returnarea către cumpărător 
a articolelor sau a componentelor reparate sau înlocuite, vânzătorul îşi asumă costurile şi 
riscurile transportului. 
6.5 Articolele sau componentele defectuoase, înlocuite conform acestui articol, rămân la 
dispoziţia vânzătorului. 
6.6 Vânzătorul trebuie să ramburseze costurile generate de o remediere a deficienţelor 
efectuată de cumpărătorul însuşi numai în cazul în care vânzătorul şi-a dat acordul în scris 
cu privire la această procedură. 
6.7 Obligaţia vânzătorului de a acorda garanţie este valabilă numai pentru deficienţele 
survenite în condiţiile unei utilizări normale şi ale respectării condiţiilor de exploatare 
prevăzute. Aceasta nu este valabilă pentru deficienţele cauzate de: instalarea 
necorespunzătoare de către cumpărător sau de către persoanele însărcinate de acesta, 
întreţinerea necorespunzătoare, reparaţii efectuate în mod necorespunzător sau fără acordul 
scris al vânzătorului, de modificări efectuate de alte persoane decât vânzătorul sau decât 
persoanele însărcinate de acesta, uzura normală. 
6.8 Vânzătorul este răspunzător pentru acele componentele ale articolelor care au fost 
procurate de la furnizorii desemnaţi de cumpărător numai în cadrul drepturilor de garanţie 
existente acordate vânzătorului de către furnizorii respectivi. 
În cazul în care un articol este confecţionat de vânzător pe baza parametrilor constructivi, a 
desenelor sau a modelelor furnizate de cumpărător, responsabilitatea vânzătorului nu se 
extinde asupra corectitudinii construcţiei, ci numai asupra faptului ca execuţia să fie 
conformă indicaţiilor cumpărătorului. În aceste cazuri, vânzătorul îşi declină orice 
responsabilitate pentru eventualele violări ale drepturilor de proprietate industriale. 
În cazul acceptării comenzilor pentru reparaţii sau în cazul modificărilor sau transformărilor 
articolelor vechi sau de la alţi fabricanţi, vânzătorul nu acordă nicio garanţie. 
 
6.9 Din momentul începerii termenului de garanţie, vânzătorul nu îşi asumă nicio răspundere 
dincolo de prevederile acestui articol. 
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7. Răspundere: 
7.1 Se stabileşte în mod explicit că vânzătorul nu este obligat să plătească despăgubiri 
cumpărătorului pentru vătămarea persoanelor, pentru deteriorarea bunurilor care nu sunt 
prevăzute în contract, pentru alte daune sau pentru repararea câştigului nerealizat, câtă 
vreme nu reiese din circumstanţele cazului individual că vânzătorul a dat dovadă de 
neglijenţă gravă. Cumpărătorul trebuie să dovedească daunele invocate. Inversarea sarcinii 
probei este exclusă. 
7.2 Obiectul cumpărării oferă numai acel nivel de securitate care poate fi determinat pe baza 
normelor de omologare, a instrucţiunilor de exploatare, a instrucţiunilor vânzătorului 
referitoare la manipularea obiectului cumpărării – în special în ceea ce priveşte verificările 
prescrise – şi a altor indicaţii furnizate. 
7.3 În caz de neglijenţă minoră din partea vânzătorului, câtă vreme nu este aplicabil articolul 
7.1, despăgubirea este limitată la 5% din valoarea contractuală, însă nu mai mult de 
100.000,00 Euro. 
7.4 Orice acţiune în justiţie pentru solicitarea despăgubirilor pentru deficienţe ale obiectului 
livrării şi/sau ale serviciilor trebuie să fie introdusă – în cazul în care daunele nu sunt 
recunoscute în mod explicit de vânzător – în termen de un an de la expirarea termenului de 
garanţie definit în contract, deoarece, în caz contrar drepturile de acţiune se prescriu. 
 
8. Legislaţie/Jurisdicţie: 
Jurisdicţia pentru exercitarea drepturilor de acţiune în raport cu acest contract este Viena. 
Vânzătorul are dreptul să intenteze acţiune şi în instanţa de la sediul cumpărătorului. 
Este valabilă legislaţia jurisdicţiei respective. Aplicarea Dreptului Comercial al ONU este 
exclusă. 
 
9. Prevederi generale: 
Prevederile inaplicabile nu afectează valabilitatea celorlalte prevederi. Dimpotrivă, în acest 
caz este valabilă acea prevedere pe care părţile au avut-o în vedere prin prevederea 
inaplicabilă. 
 


