
 

 

 

 
 

TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE DE VÂNZARE S.C. BÖLLHOFF S.R.L, 
 
I  Preţuri. Preţul produselor este negociat in EURO sau RON la care se adaugă 20% TVA. Preţul 
include cheltuielile de transport, transportul de la vânzător la cumpărător fiind în sarcina vânzătorului. 
Preţul negociat este ferm şi se achită în lei la cursul de schimb al BNR din ziua facturării. Preţul 
produselor poate fi modificat în funcţie de schimbarea preţului la materia primă de pe piaţa mondială. 
 
II Condiţii de plată. Plata se va efectua prin numerar, fila CEC, Bilet la Ordin sau ordin de plată în 
termen de 15 zile de la data facturării. Când plata este prevăzută la termen, se va recepţiona 
obligatoriu instrumentul de plată (B.O. sau CEC)in momentul in care se face predarea produselor. 
 
 
III. Termen de livrare: Pentru produsele care nu se află în stoc, livrarea  se va efectua conform 
anexelor  contractuale, termenul de livrare aproximativ fiind de 4 săptămâni.  
Pentru marfa solicitată în regim de urgenţă cu termen de livrare mai mic decât cel menţionat mai sus, 
dacă este posibilă livrarea, cheltuielile de transport prin curierat rapid vor fi suportate de către 
cumpărător. 
 
IV. Drept de proprietate. Toate mărfurile livrarte de vânzător rămân în proprietatea sa pâna la 
achitarea tuturor obligatiilor de plată ale cumpărătorului chiar şi în cazul în care unele facturi au fost 
deja achitate.În cazul plăţii facturilor prin CEC, B.O. sau trată se consideră achitate datoriile către 
vânzător abia după încasarea banilor şi nu după data predării CEC-ului, B.O.-lui sau al tratei. În cazul 
în care marfa este vândută mai departe toate creanţele pe care cumpărătorul le dobândeşte prin 
vânzarea mărfii se consideră cesionate vâzătorului pînă la plata tuturor facturilor.    
 
 
V. Livrarea produselor. Livrarea produselor se efectuează numai pe baza unor comenzi ferme 
transmise în scris (fax sau E-mail) şi confirmate de Vânzător. Livrarea produselor se va face la 
termenele stabilite şi confirmate. Dacă se întârzie livrările din vina cumpărătorului, acesta va suporta 
toate cheltuielile cauzate. Când expedierea şi transportul mărfii cad în sarcina vânzătorului, el are 
dreptul de a alege drumul şi mijlocul de transport. În cazul în care cumpărătorul alege mijlocul de 
transport, riscul trece asupra cumpărătorului de îndată ce marfa a fost predată unei case de expediţii, 
unui cărăuş sau cumpărătorului.  
Vânzătorul nu răspunde sub nicio formă de pagubele produse ulterior acestui moment. 
 
 
VI. Recepţia produselor se face în condiţiile legii, în prezenţa delegatului vânzătorului sau 
distribuitorului transportor, imediat ce acesta a intrat în curtea cumpărătorului sau locul indicat de 
acesta. Când cumpărătorul ridică marfa din depozitul vânzătorului, recepţia se face în prezenţa 
acestuia. Prin semnarea documentelor de primire a mărfii de către cumpărător, vânzătorul este 
eliberat de orice răspundere (riscul pieirii sau distrugerii mărfii). 
 
 
VII. Penalizări. Pentru neplata preţului la termenul stabilit cumpărătorul datorează penalităţi de 0,25 
% pe zi din valoarea facturii neachitate, fără să fie nevoie de preaviz. După trecerea a 90 de zile de 
întârziere, calculate de la termenul de plată stabilit, penalităţile sunt de 1% pe zi din valoarea facturii 
neachitate. Cuantumul penalităţilor poate depăşi valoarea mărfii. În cazul în care cumpărătorul este 
luat in evidenţă pentru incident de plată (C.I.P.), este obligat să-l informeze imediat pe vânzător 
despre acest aspect. Dacă nu-şi indeplineşte obligaţia de a anunţa înregistrarea sa în evidenţele 
bancare C.I.P. , nu-şi îndeplineşte în mod corect obligaţiile de plată sau în cazul în care vânzătorul 
primeşte informaţii care reduc credibilitatea cumpărătorului, toate creanţele devin imediat scadente, 
iar vânzătorul este îndreptăţit să se retragă din toate contractele existente fără a mai fi necesară 
preavizarea. 
  



 

 

 
 
VIII. Reclamaţiile, se vor prezenta în cel mult 7 zile de la livrarea mărfii.  
Vicii ascunse se acceptă doar dacă acestea nu puteau fi sesizate nici în cazul în care marfa ar fi  
fost analizată cu cea mai mare atenţie la livrarea acesteia.  
Vânzătorul nu are nici o răspundere pentru cazul în care mărfurile livrate nu corespund scopului 
pentru care au fost achiziţionate de cumpărător. În cazul unor lipsuri materiale cumpărătorul poate 
cere înlocuirea mărfii, dar nu poate cere plata de daune. Returnarea mărfii nu poate fi efectuată decât 
cu acordul prealabil al vânzătorului.  
Marfa executată special pentru cumpărător nu poate fi returnată, fără acordul scris al vânzătorului. 
Vânzătorul are dreptul să viziteze, analizeze şi să cerceteze marfa care face obiectul reclamaţiei. 
 
 
IX. Modificarea clauzelor contractuale se poate face numai în scris şi de comun acord. 
 
 
X.  Forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă în condiţiile legii. 
 
 
XI. Litigii. În caz de divergenţe, eventualele litigii se vor rezolva pe cale amiabilă, iar în caz contrar de 
către instanţele competente de la sediul vânzătorului. 
 
 
XII. Dispoziţii finale. Clauze comerciale cum sunt CIF, FOB etc., se vor înţelege aşa cum sunt cel 
mai recent publicate de către Camerele de Comerţ Internaţionale (INCOTERMS). Toate contractele 
de vânzare se supun legislaţiei în vigoare din România.. Dacă orice prevedere de mai sus este sau 
devine nulă, celelalte prevederi rămân valabile. Orice prevedere nulă va fi supusă substituirii cu o 
prevedere similară în sensul sau scopul celor de mai sus. 
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