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Livrarea bunurilor are loc de la depozitul nostrum din str. Oxigenului nr. 1B, Cernica, jud. Ilfov. Delegatul cumparatorului are obligatia de a verifi ca daca 

toate datele inscrise sunt corecte si cantitatile sunt cele efectiv preluate. Confi rmarea cantitativa si calitativa a produselor se va face prin semnarea de 

catre cumparator a facturii fi scale care insoteste marfa.

PRET. MODALITATI DE PLATA

Plata se va face in baza facturii emise de catre vanzator.

Valoarea facturii se achita in lei, la termenul inscris pe factura, sau in lipsa acestuia in maxim 30 zile calendaristice de la emiterea facturii. 

Pana la achitarea integrala a produselor, acestea raman in proprietatea vanzatorului.

OBLIGATIILE VANZATORULUI

a) Sa predea cumparatorului produsele de feronerie in baza comenzilor scrise ale acestuia.

b) Sa emita factura pentru produsele livrate.

c) Sa-l instruiasca pe comparator cu privire la conditiile de transport, depozitare si utilizare pentru produsele achizitionate,

 prin documentatie tehnica si consultanta tehnica de specialitate.

d) Sa-l garanteze pe comparator pentru viciile ascunse ale produselor.

e) Sa asigure cumparatorului o perioada de garantie de 12 luni  pentru toate produsele livrate, cu exceptia elementelor componente ale 

 gamelor de feronerie G-U Uni-Jet/ Euro-Jet, care sunt garantate pentru o perioada de 10 ani incepand cu data livrarii.

OBLIGATIILE CUMPARATORULUI

a) Sa adreseze comenzile catre vanzator, de preferinta in scris, specifi cand clar codurile articolelor care trebuie livrate.

b) Sa plateasca pretul, conform facturii si termenelor stabilite.

c) Sa transporte, sa depoziteze, sa intretina si sa monteze produsele achizitionate conform conditiilor specifi cate de catre vanzator, 

 pe intreaga durata a perioadei de garantie.

d) Sa informeze corect utilizatorul fi nal cu privire la conditiile de exploatare si intretinere ale produselor achizitionate de la vanzator.

e) Sa comunice la timp, in scris, vanzatorului eventualele defi ciente aparute la montarea sau in functionarea produselor achizitionate.

f) Sa actioneze ca un comerciant independent, cumparand produsele de la vanzator si revanzandu-le in nume si cont propriu.

g) Sa nu actioneze in numele vanzatorului sau sa creeze obligatii in sarcina sa.

h) Daca cumparatorul, intarzie plata, vanzatorul va putea calcula penalitati in cuantum de 0.15% din suma datorata pentru fi ecare zi 

 calendaristica de intarziere. Penalitatile vor fi  calculate de la data livrarii marfurilor conform contractului, pana la data platii efective 

 a sumelor datorate. Ambele parti sunt de acord ca penalitatile pot depasi valoarea debitului.

GARANTIA

Garantia poate fi  invocata numai daca elementele de feronerie au fost exploatate corect, urmand instructiunile de folosire si daca operatiunile de intre-

tinere au fost executate corect, conform instructiunilor de la vanzator.

Cererile de inlocuire in garantie vor fi  adresate in scris vanzatorului, inainte de expirarea perioadei de garantie, nu mai tarziu de 2 luni de la aparitia 

defectului.

ALTE CLAUZE

Eventualele litigii vor fi  solutionate pe cale amiabila, in caz contrar, competenta solutionarii acestora revine instantelor de drept comun din Bucuresti.

Forta majora exonereaza de raspundere partea care a invocat-o in conditiile legii.

Prin semnarea facturii de catre delegatul cumparatorului, se certifi ca faptul ca acesta a luat la cunostinta conditiile mai sus mentionate.

DECLARATIE DE CONFORMITATE

Noi, S.C. G-U FERROM COM S.R.L.,  cu sediul social in BUCURESTI, str. Zagazului nr. 1, sector 1, C.I.F. RO 9121596, numar de ordine la Registrul 

Comertului J40/219/1997, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform art. 5 din H.G. Nr. 1022

din 10 Septembrie 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 711 30 Septembrie 2002, privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol 

viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca produsele continute in prezenta factura si la care se refera aceasta declaratie, nu pun in peri-

col viata, securitatea muncii, nu produc impact negativ asupra mediului si sunt in conformitate cu standardele nationale si internationale din domeniu.


