
CONTRACT DE VÂNZARE

CONTRACT DE VÂNZARE  
Nr. _______________ / _______________ 2013

1.	 	SC IHLE Anvelope S.R.L.,	cu	sediul	în	Pitesti,	str.	Banu	Maracine	nr.	1	ap1	Cod	Postal	

110095,	reprezentată	de	Dr.	Fabian	Bohne,	Carsten	Schuckenböhmer,	Michael	Dittrich,	

avind	numar	de	inregistrare	la	ORC	Arges	J03/358/2009	si	cod	unic	de	identificare	si	

atribut	fiscal

	 RO	.25267420,	în	calitate	de	Vânzător,	pe	de	o	parte	şi

2.	  SC ______________________________ S.R.L.,	 cu	 sediul	 în	 _______________________

_______________________________________________,	 avind	 numar	 de	 inregistrare	 la	 ORC	

______________________________	J	______/______/__________	si	cod	unic	de	identificare	si	atribut	

fiscal	RO	______________________________,		reprezentată	de	______________________________	,	în	

calitate	de	Cumpărător,	pe	de	altă	parte.

În	următoarele	condiţii:
1. OBIECTUL CONTRACTULUI.

Obiectul	prezentului	contract	îl	constituie	vânzarea	de	produse	şi	cantităţile	descrise	în 
Catalogul de preturi.
Părţile	pot	conveni	să	stabilească	o	relaţie	de	afaceri	pentru	mai	multe	livrări.	În	acest	
caz,	lista	articolelor,	preţul	pe	articol	şi	cantităţile	vor	constitui	clauze	speciale	în	anexele	
la	prezentul	contract	şi	vor	fi	întocmite	pe	parcursul	executării	contractului.
Lista	produselor	comandate	poate	fi	 transmisă	prin	telefon	şi/sau	fax	Vînzătorului,	 la	
datele	de	contact	indicate	de	acesta.
Conditiile	si	termenele	generale	din	acest	contract	sunt	valabile	pentru	toti	cumparatorii	
si	se		refera	la	contractele	privind	vanzarea	si/sau	furnizarea		de	bunuri	mobile	(denu-
mite	 in	continuare	„marfuri”),	catre	clienti.	Conditiile	si	 termenele	generale	din	acest	
contract	sunt	valabile	numai	in	cazul	in	care	cumparatorul	este	o	persoana	juridica.
	Conditiile	si	termenele	generale	sunt	valabile	in	versiunea	lor	actuala	ca	un	acord-cadru	
pentru	vanzarea		si/sau	furnizarea		de	bunuri	mobile	catre	acelasi	cumparator,	fara	a	fi	
nevoie	sa	se	faca	referire	la	fiecare	comanda	in	parte.

2. DURATA CONTRACTULUI
Prezentul	contract	intră	în	vigoare	la	___________________	până	la	___________________
Fără	 alte	 formalităţi,	 părţile	 pot	 conveni	 amiabil	 prelungirea	 duratei	 contractului,	 cu	
aceeaşi	perioadă,	dacă	nici	una	dintre	părţi	nu	a	trimis	celeilalte	notificare	de	reziliere.	
Rezilierea	nu	are	efecte	asupra	obligatiilor	deja	scadente.
Datele	de	 livrare	nu	au	efecte	obligatorii	asupra	Vânzătorului	şi	 sunt	condiţionate	de	
programul	de	producţie	al	Vânzătorului	şi	de	transportator,	după	caz.
Cumpărătorul	nu	poate	cere	Vânzătorului	penalităţi	de	întârziere.

3. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
a. Obligaţiile Cumpărătorului:
1.	 	să	comunice	produsele	comandate	în	liste	detaliate	şi	corecte,	dacă	e	cazul;	canti-

tăţile	cerute	trebuie	confirmate	în	timp	real	de	către	Vânzător	şi	toate	cererile	noi	
trebuie	confirmate	de	către	Vânzător	în	mod	expres	şi	înainte	de	aplicarea	clauzelor	
prezentului	contract;	părţile	acceptă	ca	modalitatea	de	confirmare	a	comenzii	de	
către	Vînzător	să	se	facă	prin	telefon	şi/sau	fax;

2.	 	să	plătească	toate	preţurile	la	timp,	cu	consecinţa	aplicării	de	penalităţi	de	întârzie-
re,	în	conformitate	cu	prezentul	contract;

3.	 	pentru	comenzi	date	greşit,	Cumpărătorul	va	fi	unicul	răspunzător,	fără	posibilita-
tea	de	a	cere	reparaţii	sau	despăgubiri	din	partea	Vânzătorului;	Vânzătorul	nu	va	fi	
considerat	răspunzător	nici	pentru	repararea	prejudiciilor	cauzate	în	astfel	de	cazuri;

4.	 	4.	 Cumpărătorul	trebuie	să	controleze	conformitatea	comenzii	 la	fiecare	livrare;	
acest	control	va	include	verificarea	cantităţii,	a	tipului	de	produs	în	conformitate	cu	
toate	specificaţiile	din	comandă,	a	calităţii;

5.	 	Cumpărătorul	trebuie	să	controleze	conformitatea	anvelopelor	şi	jantelor	comanda-
te	şi	livrate,	înainte	de	montare;

6.	 	dacă	 produsele	 urmează	 a	 se	 livra	 la	 sediul	 Vânzătorului,	 prin	 intermediul	 unui	
transportator	ales	şi	delegat	de	Cumpărător,	această	verificare	se	va	face	de	către	
transportator	 sau	de	delegatul	Cumpărătorului,	 întreaga	 răspundere	după	 livrare	
fiind	transferată	transportatorului	Cumpărătorului,	după	caz;

7.	 	la	livrare,	bunurile	vor	fi	verificate	sub	aspecte	evidente,	privind	condiţiile	de	trans-
port	şi	ambalaj,	cantitate	şi	produse	livrate	greşit	sau	sub	orice	aspect	care	poate	fi	
uşor	verificat	pe	loc;

8.	 	orice	 reclamaţii	privind	 livrarea,	ori	alte	vicii	ascunse	 trebuie	 făcute	 în	 termen	de	
maxim	5	zile	calendaristice	de	la	data	facturarii	acestora,	iar	reclamaţiile	respective	
trebuie	făcute	după	formularul	de	reclamaţii	(formular	Anexa	3)	completat	integral,	
iar	 bunurile	 reclamate	 vor	 fi	 restituite	 Vânzătorului	 împreună	 cu	 formularul	 de	
reclamaţie,	pentru	verificare	completă;

b. Obligaţiile vânzătorului:
1.	 	să	confirme	comanda	într-un	interval	de	timp	rezonabil	faţă	de	Cumpărător,	prin	

telefon	şi/sau	fax;
2.	 	să	 livreze	produsele	comandate,	conform	comenzilor,	 fără	asumarea	niciunei	alte	

obligaţii	cu	privire	la	respectarea	termenului	de	livrare,informand	cumparatorul	de	
noul	termen	de	livrare;

3.	 	să	înlocuiască,	pe	cheltuiala	sa,	produsele	care	prezintă	defecte	certe	vizibile;	ale-
gerea	de	a	le	înlocui	aparţine	în	exclusivitate	Vânzătorului,	Cumpărătorul	neavând	
nici	un	drept	să	decidă	în	această	privinţă;

4.	 	pentru	produsele	înlocuite,	Vânzătorul	recunoaşte	acelaşi	drept,	iar	Cumpărătorul	
are	aceleaşi	drepturi	ca	şi	pentru	produsele	 livrate	 iniţial,	nu	mai	multe	decât	s-a	
stabilit	iniţial;

5.	 	Vânzătorul	nu	poate	fi	considerat	răspunzător	pentru	defectele	apărute	în	procesul	
normal	de	utilizare	sau	din	cauza	unor	acţiuni	externe	asupra	produselor,	care	nu	
ţin	de	Vânzător;

6.	 	Vânzătorul	 nu	 poate	 fi	 considerat	 răspunzător	 pentru	 defectele	 sau	 lipsurile	 la	
produsele	comandate	care	nu	sunt	sesizate	în	termenul	şi	formularele	prevăzute	în	
prezentul	contract;

7.	 	Vânzătorul	 nu	 poate	 fi	 considerat	 răspunzător	 pentru	 reparaţiile	 făcute	 de	
Cumpărător	sau	de	afiliaţii	acestuia,	pe	propria	cheltuială	şi	risc	sau	făcute	de	terţi	
fără	cunoştinţa	şi	aprobarea	Vânzătorului;

8.	 	Vânzătorul	nu	poate	fi	considerat	răspunzător	pentru	defectele	produselor	livrate,	
care	 au	 fost	 folosite	 sau	 exploatate	 necorespunzător	 sau	 transformate	 de	 către	
Cumpărător	 sau	 de	 afiliaţii	 acestuia	 (în	 categoria	 afiliaţi	 ai	 Cumpărătorului	 sunt	
cuprinşi	 angajaţii,	 reprezentanţii,	 tehnicienii,	 etc.,	 inclusiv	 orice	 persoane	 numite	
care	intră	în	contact	direct	cu	produsele	livrate,	în	numele	Cumpărătorului,	precum	
transportatori,	manipulatori,	expeditori,	etc.);

9.	 	Vânzătorul	nu	poate	fi	considerat	răspunzător	pentru	defectele	cauzate	de	folosirea	
necorespunzătoare	 a	 produselor	 livrate;	 folosire	 necorespunzătoare	 a	 produselor	

livrate	 este	 considerată	 orice	 fel	 de	 utilizare	 a	 produsului	 care	 este	 contrară	 sau	
alta	decât	scopul	produsului	dat	de	producător	şi	prevăzut	în	specificaţiile	tehnice	
sau	în	afara	limitelor	de	utilizare	indicate	în	specificaţiile	tehnice	ale	produsului	(ex.	
suprapresiune,	forţă	prea	mare	ce	acţionează	asupra	produsului,	viteza	de	circulaţie	
este	prea	mare);

10.	 	controlul	produselor	defecte	se	va	face	de	către	tehnicianul	desemnat	de	Ihle;
11.	 	limitele	 răspunderii	 Vânzătorului	 pentru	 produsele	 defecte	 include	 numai	 daune	

previzibile;
12.	 	în	caz	de	anvelope	de	bază/simple,	dacă	nu	sunt	atinse	performanţele	de	funcţio-

nare	indicate	de	producător,	din	cauza	Vânzătorului,	acesta	din	urmă	va	identifica	
şi	remedia	în	întregime	defectul	respectiv;	în	acest	caz,	Cumpărătorul	are	dreptul	fie	
să	obţină	anvelopa	în	cauză	la	o	livrare	ulterioară,	FIE	să	beneficieze	de	o	reducere,	
reprezentând	un	procent	din	preţul	de	achiziţie	al	anvelopei	defecte	echivalent	cu	
rata	procentuală	a	performanţei	de	funcţionare	care	nu	a	fost	atinsă,	în	comparaţie	
cu	 rata	prevăzută	de	producător.	Cumpărătorul	are	dreptul	 să	aleagă	ca	această	
reducere	să-i	fie	creditată	în	cont	sau	să	îi	fie	rambursată	în	numerar.

4. STANDARD DE CALITATE
Vânzătorul	va	asigura	standardul	calitativ	indicat	de	producătorii	produselor	comandate	
şi	menţionat	în	specificaţiile	tehnice	ale	produselor	furnizate	de	producători.
Vânzătorul	 poate	 fi	 considerat	 răspunzător	 pentru	 defecte	 ale	 produselor	 livrate,	
cauzate	din	motive	de	 fabricaţie	 necorespunzătoare,	 pe	o	perioadă	de	24	 luni	 de	 la	
data	livrării.

5. DREPT DE RETENŢIE
Părţile	 convin	 să	 nu	 recunoască	 nici	 un	 drept	 de	 retenţie	 asupra	 produselor	 defecte	
livrate,	în	favoarea	Cumpărătorului,	până	la	momentul	la	care	aspectele	financiare	sînt	
acoperite	 )privind	plata	preţului),	 în	 situaţiile	prevăzute	 la	art.	3,	 litera	b,	par.	3,	11,	
12	de	mai	sus.
Părţile	convin	 şi	 sunt	de	acord	că,	 în	caz	de	produse	defecte	 livrate	Cumpărătorului,	
acesta	din	urmă	nu	are	dreptul	să	compenseze	plata	pentru	produsele	 livrate	defecte	
prin	achitarea	altor	facturi	sau	comenzi	viitoare.

6. PREŢ
Preţul	este	stabilit	pe	bucată,	conform	catalogului	de	preţuri	in	vigoare

7. PLATA
Plata	se	va	face	după	cum	urmează:
•		pentru	fiecare	comandă,	Vînzătorul	va	emite	factura	şi	va	expedia	originalul	facturii	

împreună	 cu	 comanda,	 iar	 în	 caz	 de	pierdere	 al	 exemplarului	 original	 al	 facturii,	 o	
copie	a	acesteia	va	fi	expediată	prin	fax,	Cumpărătorului,	la	cererea	acestuia;

•		Cumpărătorul	va	efectua	plata	la	livrare	(COD),in	cazul	in	care	nu	este	specificat	un	
alt	termen	de	plata	pe	respectiva	factura.	Vînzătorul	poate	recunoaşte	

•		In	lipsa	unui	alt	termen	scadent	mentionat	pe	factura	fiscala,	Cumpărătorul	va	face			
plata	produselor	cumparate	în	termen	de	maxim	30	de	zile	calendaristice,	termen	care	
curge	de	la	data	emiterii	facturii.

In	 cazul	 in	 care	plata	nu	 se	 face	 in	 termenul	 scadent,	Vanzatorul	poate	 introduce	 la	
decontare	instrumentul	de	plata	emis	de	Cumparator,	conform	protocolului	de	utilizare	
a		instrumentelor	de	plata	(anexa	1),	parte	integranta	a	acestui	contract.
Plata	 se	 considera	 efectuata	 la	 momentul	 creditarii	 contului	 Vanzatorului	 cu	 suma	
datorata.	Orice	 întârziere	 în	achitarea	preţului,	 calculată	de	 la	data	 scadenţei,	 atrage	
penalităţi	de	0,1%	pentru	fiecare	zi	de	întârziere	–	aceste	penalităţi	nu	vor	fi	solicitate	
şi	calculate	pentru	întârzieri	mai	mici	de	14	zile;	orice	întârziere	mai	mare	de	60	de	zile	
va	atrage	penalităţi	calculate	din	prima	zi	de	întârziere.
Părţile	convin	şi	sunt	de	acord	ca	Vânzătorul	să	poată	înainta	orice	acţiuni	în	justiţie	pe	
care	 le	 consideră	 adecvate,	 în	 vederea	 recuperării	 plăţilor	 întârziate,dupa	o	 incercare	
de	solutionare	a	litigiului	pe	cale	amiabila.	În	acest	caz,	Cumpărătorul	va	fi	considerat	
răspunzător	pentru	toate	costurile	şi	cheltuielile	de	judecată	(	cu	titlu	de	exemplu	taxe	
de	timbru,	onorarii	de	avocat,	executor	judecatoresc,	etc).

8. FORŢA MAJORĂ
În	cadrul	prezentului	contract,	noi,	părţile,	considerăm	forţă	majoră	orice	circumstanţe	
care	sunt	independente	de	voinţa	părţilor,	apar	după	data	semnării	contractului,	împie-
dică	 partea	 să	 execute	 contractul	 şi	 absolvă	 de	 orice	 răspundere	 partea	 care	 invocă	
această	 circumstanţă.	 Noi,	 părţile,	 vom	 aprecia	 ca	 forţă	 majoră	 împrejurări	 precum	
război,	revoluţie,	cutremur,	inundaţii,	embargo.
Pentru	a	absolvi	partile	de	orice	răspundere	în	cadrul	prezentului	contract,	partea	care	
va	pretinde	că	se	află	într-o	situaţie	de	forţă	majoră	trebuie	să	comunice	urgent	celei-
lalte	părţi	existenţa	unei	astfel	de	situaţii	şi,	de	asemenea,	trebuie	să	comunice	urgent	
încetarea	acelei	situaţii,	sub	sancţiunea	asumării	tuturor	pagubelor	provocate	celeilalte	
părţi	prin	lipsa	unei	notificări	urgente.
O	situaţie	de	forţă	majoră	poate	determina	prelungirea	contractului	cu	maxim	trei	luni.	
Această	perioadă	poate	fi	prelungită	cu	o	perioadă	mai	mare	numai	cu	acordul	expres	
scris	al	ambelor	părţi.
Modurile	prin	care	noi,	părţile,	înţelegem	să	facem	cunoscut	celeilalte	părţi	şi,	respectiv,	
să	recunoaştem	notificarea	unei	situaţii	de	forţă	majoră	de	la	cealaltă	parte,	sunt:	fax,	
telex	şi	servicii	poştale	speciale.	
În	caz	de	forţă	majoră,	Cumparatrorul	nu	va	fi	exonerat	de	achitarea	facturilor	pentru	
bunurile	livrate.

9. LITIGII
Prezentul	 contract	 se	 supune	 legilor	 comerciale	 loci	 contractus	 şi	 orice	 litigiu	 ivit	 cu	
privire	 la	 interpretarea	şi	 îndeplinirea	contractului	se	va	soluţiona	pe	cale	amiabilă	de	
către	părţi	 sau,	dacă	nu	este	posibil,	de	 instanţa	de	 judecată	competentă	din	Piteşti,	
jud.	Argeş.	

10. DISPOZIŢII FINALE.
Condiţiile	stipulate	în	acest	contract	vor	disciplina	executarea	prezentului	contract.	Nicio	
altă	înţelegere	ulterioară	scrisă	sau	verbală	nu	va	avea	valoare,	decât	dacă	este	semnată	
şi	aprobată	în	mod	expres	de	ambele	părţi.
Nicio	 reclamaţie,	 condiţie	 sau	 termen	 extracontractual	 invocate	 de	 Cumpărător	 nu	
pot	 fi	 valabile	 faţă	de	Vânzător,	decât	 cu	aprobarea	 scrisă,	 semnată	 şi	 ştampilată	de	
ambele	părţi.
Dacă	prezentul	contract	va	fi	completat	cu	mai	mult	de	o	comandă,	toate	comenzile	
respective	vor	fi	disciplinate	de	condiţiile	prezentului	contract.
Dacă	şi	când	condiţiile	generale	de	vânzare	furnizate	de	prezentul	contract	devin,	din	
orice	motiv,	ineficace,	celelalte	prevederi	ale	contractului	rămân	valabile.
Prezentul	contract	conţine	10	articole	si	1	Anexa	–	protocolul	de	folosire	a	instrumen-
telor	de	plata.

Reprezentanţii	părţilor	au	 semnat	 şi	 ştampilat	prezentul	 contract	 în	2	exemplare	 în	 limba	
română,	toate	cu	aceeaşi	putere	şi	valoare	juridică,	câte	un	exemplar	pentru	fiecare	parte,	
după	semnare	şi	ştampilare.

La Piteşti, data ______ . ______ . __________

Vânzător,
Stampila,	semnatura

La ___________________________, data ______ . ______ . __________

Cumpărător,
Stampila,	semnatura

  021 302 17 00
complet • rapid • rentabil


