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CONTRACT DE VÂNZARE – CUMPĂRARE
NR. ……………….din data de ………………..

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE
Prezentul contract se încheie între SC PARTS TRADE F.L. SRL cu sediul în Brașov , str. Lânii, nr. 36, bl. I25, ap. 11, înregistrată
la Registrul Comerțului cu nr. J08/1189/2010, având Cod Unic de Înregistrare RO 27627746 și contul
RO75RZBR0000060012992969 deschis la Raiffeisen Bank Brașov, reprezentată prin dl. Mitrea Florin-Virgil, Administrator,
numită în continuare VÂNZĂTOR, și
SC ……………………………………….cu sediul în…………………str……………………………………………..
Nr…….................e-mail: ………………………….………………….tel…………………….fax…………………….
Cod Unic RO……………………..nr Reg. Comerțului J…/………/……… și având contul
IBAN …………………………………………….…………deschis la banca …………………….reprezentată prin
Dl./Dna………………………………………avand functia...............…numită în continuare CUMPĂRĂTOR.
Reprezentant…...............................................cu domiciliul in ….....................posesor al actului de identitate BI/CI/PAS
seria..............nr................CNP........................................in calitate de Fidejusor.
au convenit să incheie prezentul contract de prestari de servicii, cu respectarea urmatoarelor clauze:
2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul contractului îl reprezintă vânzarea – respectiv cumpărarea succesivă de mărfuri (piese si accesorii) conform ofertei
VÂNZĂTORULUI și a comenzilor CUMPĂRĂTORULUI.
2.2. Comenzile și facturile întocmite cu ocazia derulării prezentului contract, fac parte integrantă din acesta
2.3. Mărfurile care fac obiectul prezentului contract rămân în proprietatea VÂNZĂTORULUI până la achitarea integrală a
valorii acestora de către CUMPĂRĂTOR.
3. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Prezentul contract se încheie pe o durată de …… ani și la incheierea perioadei se prelungește pe aceași durată în situația în
care părțile nu își exprimă în scris încetarea contractului cu cel puțin 30 zile înaintea expirării lui.
4. MODALITĂȚI ȘI TERMENE DE PLATĂ
4.1. Modalitatea de plată este………………………termenul de plată este de…….zile calendaristice
4.2. Adresa de livrare………………………………………………………………………………………………………..
4.3. Persoana de contact…………………………………..……….functie…………………………tel……………………
4.4. Modalitățile si termenele de plată pot fi modificate unilateral de VÂNZĂTOR, în cazul în care CUMPĂRĂTORUL nu
respectă obligațiile asumate în acest sens.Acestea vor fi comunicate în scris CUMPĂRĂTORULUI.
4.5. Depășirea termenului de plată de către CUMPĂRĂTOR va determina penalizări de 0,5% pentru fiecare zi de
întârziere.Procentul de penalizare se aplică pentru valoarea neachitată a facturilor.
4.6. Se consideră ca dată a achitării, data vizei băncii pe ordinal de plată, data chitanței în cazul plații cu numerar, repectiv data
extrasului de cont pentru fila CEC sau Bilet la Ordin.
4.7. Depășirea cu 10 zile a termenului de plată va îndreptați VÂNZĂTORUL să întrerupă livrările de mărfuri către
CUMPĂRĂTOR, iar depășirea cu 20 de zile a termenului de plată va îndreptăți VÂNZĂTORUL să acționeze în justiție pe
CUMPĂRĂTOR pentru a recupera sumele datorate de acesta.
5. OBLIGAȚIILE CUMPĂRĂTORULUI
5.1. CUMPĂRĂTORUL va transmite VÂNZĂTORULUI în scris sub semnătura reprezentantului legal persoanele care sunt
autorizate să ridice bunurile ce fac obiectul acestui contract.
5.2. Toate comenzile CUMPĂRĂTORULUI vor fi semnate de reprezentantul legal, ele pot fi trimise pe orice mijloace de
comunicare.
5.3. CUMPĂRĂTORUL va plăti VÂNZĂTORULUI prețul mărfurilor în condițiile și la termenele stabilite.
5.4. Fidejusorul codebitor, prin semnarea prezentului contract, renunta la beneficiul de discutiune si de diviziune si declara
expres ca are cunostinta despre situatia financiara in care se afla Beneficiarul si consimte sa se oblige in solidar cu acesta, la
executarea obligatiilor rezultand din prezentul contract.
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6. OBLIGAȚIILE VÂNZĂTORULUI
6.1. VÂNZĂTORUL va accepta toate comenzile transmise de CUMPĂRĂTOR, în măsura în care le poate onora. Termenul de
livrare pentru piesele care nu sunt pe stoc va fi în conformitate cu răspunsurile primite de la furnizorii VÂNZĂTORULUI.
6.2. VÂNZĂTORUL va preda bunurile vândute la termenele și în cantitățile menționate în oferta acceptată de CUMPĂRĂTOR.
6.3. VÂNZĂTORUL va garanta pe CUMPĂRĂTOR de orice evictiune, totală sau parțială, ce s-ar ivi dintr-o cauză anterioară
semnării prezentului contract.Totodata VÂNZĂTORUL îl garantează pe CUMPĂRĂTOR împotriva viciilor ascunse ale
bunurilor care fac obiectul prezentului contract.
7. ACCEPTAREA BUNURILOR
7.1. În cazul livrării directe a mărfurilor de către reprezentantul Parts Trade F.L. SRL acestea se consideră acceptate din punct de
vedere cantitativ și al viciilor aparente, în momentul semnării de primire a facturii de către reprezentantul
CUMPĂRĂTORULUI.
7.2. Reclamațiile se pot face numai în scris pe e-mail sau la sediul VÂNZĂTORULUI.
7.3. În situațiile menționate la art. 6.3. referitor la viciile ascunse, expertiza se face de către producător, care va constata existența
sau inexistența viciilor, la nevoie VÂNZĂTORUL poate solicita date suplimentare de la CUMPĂRĂTOR.
7.4. Refuzul unor bunuri nu îl scutește pe CUMPĂRĂTOR de obligația de a plăti bunurile pe care nu le refuză sau de a executa
alte obligații în conformitate cu acest contract.
8. GARANȚII
8.1. Condițiile de garanție, dacă nu este specificat altfel, sunt cele menționate la anexa 1 sau dupa caz pe verso facturii de
vânzare.
8.2. Condițiile de retur sunt menționate în anexa 1 sau dupa caz pe verso facturii de vânzare.
8.3. În cazul produselor neconforme calitativ, VÂNZĂTORUL va înlocui bunurile defecte sau va restitui CUMPĂRĂTORULUI
contravaloarea lor, în urma răspunsului la expertiza efectuată de către furnizorul produsului.
9. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
9.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a fi necesară intervenția unei instanțe judecătorești în cazul în care oricare
dintre părți :
- nu își execută una din obligațiile considerate esențiale pentru acest contract;
- este declarată în stare de incapacitate de a plăti, faliment sau se declanșează procedura de lichidare înainte de
începerea executării acestui contract;
- cesionează drepturile și obligațiile sale fără a avea acordul scris al celeilalte părți;
- îsi încalcă în mod repetat oricare din obligațiile sale.
9.2. Partea care invocă încetarea contractului, va notifica celeilalte părți cauza de încetare cu 7 zile calendaristice anterioare datei
încetării.
9.3. Rezilierea nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părți.
9.4. Prevederile acestui capitol nu înlătură răspunderea părții care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.
9.5. În cazul obținerii unor informații negative privind situația financiară a CUMPĂRĂTORULUI , VÂNZĂTORUL își rezervă
dreptul de a rezilia în mod unilateral contractul.
10. FORȚA MAJORĂ
10.1. Forța majoră apără de răspundere partea care o invocă. Prin caz de forță majoră se înțeleg împrejurările care au intervenit
după incheierea contractului ca urmare a unor evenimente extraordinare, neprevăzute și inevitabile pentru una din părți.
10.2. Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștință celeilalte părți, în scris, în maxim 5 zile de la apariție,
iar dovada forței majore se va comunica in maxim 15 zile de la apariție.
10.3. Data de referință este data ștampilei poștei. Dovada forței majore va fi certificată de Camera de Comerț și Industrie sau alt
organism abilitat de legea statului care o invocă.
10.4. Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunoștință celeilate părți încetarea cauzei acesteia în maxim 15 zile
de la încetare.
10.5. Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 6 luni, fiecare partener poate renunța la executarea
contractului pe mai departe.
10.6. În acest caz nici una din părți nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar au îndatorirea de a-și onora toate
obligațiile până la această dată.
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11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR
Contractul de față cu anexele sale (comandă, factura de vânzare, contract de garantare) care fac parte integrantă din contract,
constituie instrument juridic de soluționare a eventualelor litigii.Părțile convin ca, în cazul apariției unor divergențe, să se
încerce în primul rând rezolvarea acestora pe cale amiabilă. În caz contrar, diferendul dintre părți va fi soluționat de instanța
competentă în a cărei rază teritorială se află sediul social al VÂNZĂTORULUI.
12. ALTE CLAUZE
12.1 Prezentul contract este unicul contract de vânzare-cumpărare încheiat între părți. Orice declarații sau acorduri anterioare,
indiferent dacă sunt în formă scrisă sau orală, nu au forță obligatorie, exceptând cazurile în care sunt incluse în prezentul
contract.
12.2 Modificarea, fie și parțială, a acestui contract se poate face numai în formă scrisă cu acordul ambelor părți.
12.3 Prezentul contract se încheie astăzi în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
SC PARTS TRADE F.L. SRL
Reprezentant………………………………
Funcția ……………………………………

SC …………………………………………….
Reprezentant…………………………………….
Funcția…………………………………………..

L.S.

L.S.

