CONTRACT VANZARE-CUMPARARE

Vanzator:

TRADING CHANNEL SRL
Str. Virgil Madgearu 22, Sector 1
011469 Bucuresti
CUI: RO15897800
Reg.Com. nr.: J40/15176/2003
Tel: 0770682155
www.masinipestoc.ro
IBAN: RO31INGB0000999904791862
Banca: ING Bank
reprezentat prin: Marius Budui
in calitate de Administrator

Numar contract:
Data contract:
Valoare totala:
Cod produs:
Obiect contract:

Cumparator:

CLIENT FIRMA SRL
Str. Virgil Madgearu 22, Sector 1
011469 Bucuresti
CUI: RO15897800
Reg.Com. nr.: J40/15176/2003
Tel: 0770682155
www.masinipestoc.ro
IBAN: RO31INGB0000999904791862
Banca: ING Bank
reprezentat prin: Florin Tudor
in calitate de Director General

0011
25-01-2019
13.950,00 EUR fara TVA
ST33315
ST33315

Cod produs

Marca

Model

Transmisie

Culoare

Interior

ST33315

Nissan

Juke

Manuala

Negru

Piele Negru

Pret Vanzare (EUR)
13.950,00

Cantitate Pret Total (EUR)
1

13.950,00

Data livrare estimata
4 saptamani
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1. Conditii de plata:

Plata se va efectua inaintea livrarii. Dupa confirmarea platii se va organiza transportul si livrarea.

2. Documente:

Documentele necesare inmatricularii in Romania asa cum sunt descrise in Fisa de Produs de mai jos, precum si cele de
garantie vor fi trimise de Vanzator Cumparatorului in termen de 2 saptamani de la confirmarea platii. Documentele de garantie
pot fi intr-o limba straina.

3. Livrarea:

Transportul si pregatirea de livrare vor fi organizate de Vanzator, pe cheltuiala sa. Adresa de livrare este:
AUTONET SRL
Calea Giulesti nr. 125-J
Cod postal 060261
Sector 6, Bucuresti
In cazul in care platile nu sunt efectuate de catre Cumparator in sumele si la termenele agreate, Vanzatorul poate intarzia sau
anula livrarea. Orice cost ocazionat de aceasta intarziere sau anulare poate fi imputat Cumparatorului.
La livrare se va semna Proces Verbal de Predare-Primire.

4. Autovehiculul:

Autovehicul nou (nerulat).
Prima inmatriculare: 14-11-2018.
Specificatia tehnica a autovehiculului poate fi gasita in Fisa de Produs de mai jos; daca o dotare nu este mentionata se
considera ca nu este inclusa.

5. Semnatura:

Va rugam sa semnati contractul in format electronic in maximum 24 de ore de la receptie. Orice intarziere in semnarea
contractului va duce la intarzierea livrarii. De asemenea, poate afecta disponibilitatea autovehiculului.

6. Diverse:
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FISA DE PRODUS
Cod Produs: ST33315
Marca/Model: 1 x Nissan Juke benzina 1598cc ( 83kw / 113hp )
Caroserie:
SUV - 5 usi
Transmisie: Manuala 5
Model:
2018
Culoare:
black Tapiterie:
black
Comfort:
Aer conditionat automat, Inchidere centralizata cu telecomanda, Cruise control, Oglinzi exterioare cu reglaj electric, Oglinzi
exterioare incalzite, Functie pornire Keyless-start, Senzor de lumina, Senzor de ploaie, Geamuri electrice fata-spate, Intelligent key
Exterior:
Jante aliaj 17", Bare de protectie in culoarea caroseriei, Manere usi in culoarea caroseriei, Faruri de ceata, Led daytime running
lights, Geamuri fumurii, Blinkers integrated in mirrors
Infotainment: Bluetooth, Boardcomputer colour,
Interior:
Coloana directie reglabila, Maner schimbator viteze imbracat in piele, Volan imbracat in piele, Volan multifunctional, Bancheta spate
rabatabila 60:40, Scaun sofer reglabil pe inaltime, Front and back seat heating,
Safety:
ABS, Airbag sofer, ESP, Airbag cortina, Sistem avertizare parasire banda de rulare, Airbag pasager (cu posibilitate de dezactivare),
Airbag lateral, Monitorizare presiune pneuri, Sistem informare unghi mort, Sistem Isofix, Roata de rezerva de dimensiuni reduse,
360 camera, Nissan safety shield, Reverse traffic detection
Livrare in:
4 saptamani
Documente: original COC, factura fiscala.
Prima inmatriculare: 14-11-2018
Coduri optionale producator: Bose sound system / Technology pack / Winter pack
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TERMENI SI CONDITII GENERALE ale SC TRADING CHANNEL SRL, cu Sediul Social in Bucuresti, Strada Virgil Madgearu Nr. 22, Sector 1, CUI:
RO15897800, Numar de inregistrare la Registrul Comertului J40/15176/2003

Art.1 Definitii
In acesti termeni si conditii generale, urmatorii termeni se folosesc in sensul urmator, cu exceptia cazului in care se indica altfel:
vanzator: emitentul acestor Termeni si Conditii Generale, adica Trading Channel SRL.
utilizator/client: orice persoana (fizica/juridica) care acceseaza sau plaseaza o comanda on-line pe site, prin acceptarea termenilor
si conditiilor. Are calitatea de utilizator si persoana care numai acceseaza site-ul, fara ca demersal sau sa se finalizeze cu o
comanda.
cumparator: orice persoana (fizica/juridica) care, dupa vizitarea site-ului cumpara un produs, semnand un contract cu vanzatorul.
produs: orice autoturism comandat on-line prin intermediul site-ului de catre un cumparator.
contract: contractul incheiat intre vanzator si cumparator.

Art.2 Generalitati
a. Prevederile acestor Termeni si Conditii Generale sunt valabile pentru fiecare oferta, propunere si contract incheiat intre vanzator si
cumparator.
b. Acesti Termeni si Conditii Generale sunt de asemenea aplicabili tuturor contractelor incheiate de vanzator cu terte parti.
c. Termenii si conditiile generale ale cumparatorului, daca ele exista, nu se aplica in acest contract.
d. Daca una sau mai multe dintre prevederile acestor Termeni si Conditii Generale sunt neaplicabile sau anulate, celelalte prevederi
raman in vigoare. Vanzatorul inlocuieste dispozitia relevanta cu o alta dispozitie atunci cand, daca si in masura posibilului, se tine
seama de obiectivul si de domeniul de aplicare al dispozitiei initiale.
e. In cazul in care in acesti Termeni si Conditii Generale se face referire la expresia ”in scris”, aceasta se intelege ca: fax, corespondenta
cu confirmare de primire, posta electronica, notificari ale executorilor judecatoresti, documente furnizate cu conditia ca primirea sa fie
confirmata in scris.
f. Vanzatorul are dreptul sa modifice si / sau sa completeze in mod unilateral acesti Termeni si Conditii Generale. Modificarile sau
completarile sunt aplicabile in ceea ce priveste contractele noi si existente. In cazul in care cumparatorul nu accepta modificarea sau
completarea contractului deja existent, raman valabile vechile Termeni si Conditii Generale.
Art.3 Oferte si propuneri
a. Ofertele si propunerile nu sunt angajante, cu exceptia cazului in care in oferta sau in propunere este mentionat un termen limita pentru
acceptare. Preturile sunt exprimate in EUR si nu includ TVA.
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b. Timpii de livrare ai vanzatorului sunt orientativi si nu indreptatesc cumparatorul la compensarea daunelor in cazul depasirii.
c. In cazul in care acceptarea din partea cumparatorului se abate (in orice mod) de la oferta initiala inclusa in propunere (acceptare
partiala), vanzatorul nu mai este obligat sa respecte aceleasi conditii. In acest caz, contractul nu va fi considerat incheiat in
conformitate cu acceptarea partiala a cumparatorului, cu exceptia cazului in care vanzatorul indica altfel in mod expres.
d. Ofertele sau propunerile nu sunt aplicabile in mod automat comenzilor repetate sau comenzilor viitoare.
Art.4 Executarea contractului
Cumparatorul este responsabil de furnizarea in timp util a tuturor informatiilor pe care vanzatorul le indica a fi necesare sau despre
care cumparatorul ar trebui sa inteleaga ca sunt necesare pentru executarea contractului. In cazul nefurnizarii la timp a acestor
informatii, vanzatorul este indreptatit sa suspende executarea contractului si sa puna costurile suplimentare rezultate din intarziere in
seama cumparatorului.
Art.5 Livrarea
a. Livrarea are loc la adresa specificata de vanzator in contract.
b. Cumparatorul se obliga sa preia autovehiculul in momentul in care vanzatorul il livreaza sau in momentul in care acesta este pus la
dispozitia sa in conformitate cu contractul.
c. In cazul in care cumparatorul refuza sa furnizeze sau nu furnizeaza in timp util informatiile necesare pentru livrare, vanzatorul are
dreptul de a depozita autovehiculul pe riscul si pe cheltuiala cumparatorului.
d. In cazul in care contractul este executat in etape, vanzatorul poate suspenda executarea fazei urmatoare pana cand cumparatorul si
achita obligatiile contractuale izvorate din fazele precedente.
e. Autovehiculul trebuie sa fie ridicat fara intarziere, dar nu mai tarziu de 2 zile de la notificarea ca autovehiculul a fost platit si gata de
livrare; in caz contrar cumparatorul va trebui sa achite taxe de depozitare in suma de 9,00 EUR pe zi de depozitare. Situatia descrisa
anterior nu aduce atingere dreptului vanzatorului de a solicita despagubiri suplimentare asociate cu, dar fara a se limita la asigurarea
si transportul suplimentar al autovehiculului depozitat.
Art.6 Inspectia la livrare
a. Cumparatorul are obligatia de a inspecta calitativ si cantitativ autovehiculul livrat in momentul livrarii.
b. Defectele vizibile, lipsurile si neconformitatile trebuie mentionate in scris in Procesul Verbal de Predare-Primire incheiat la livrare sau
in documentul de transport CMR (scrisoare de trasura) dar nu mai tarziu de 24 de ore de la momentul receptiei.
Art.7 Plata
a. Plata se va face integral in contul vanzatorului inainte de preluarea autovehiculului de catre cumparator.
b. Preturile sunt exprimate in Euro, iar platile se efectueaza in lei (RON) la cursul de schimb Eur/Ron BNR + 1% din ziua emiterii facturii .
Plata se va face prin transfer bancar.
c. Plata trebuie sa aiba loc la data scadentei mentionata in factura sau in notificarea de plata.
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d. In cazul in care cumparatorul nu efectueaza o plata, acesta va fi in mod automat prezumat in incapacitate de plata. In acest caz
vanzatorul este indreptatit sa perceapa penalitati de 0,15% pe zi de intarziere. Penalitatile asupra sumei scadente se calculeaza
incepand cu momentul neindeplinirii obligatiilor pana la momentul platii complete. In afara de penalitati, vanzatorul indreptatit sa ceara
si compensari privind toate costurile suplimentare ocazionate de neindeplinirea obligatiilor de plata de catre cumparator. ”Costurile
suplimentare” includ, dar fara a se limita la costurile suplimentare de depozitare si de asigurare a autovehiculului ce urmeaza a fi
suportate de vanzator. Daca cumparatorul nu plateste vanzatorului integral suma scadenta in termenul limita in sensul prezentului art.
7, vanzatorul are dreptul sa vanda autovehiculul unei terte parti. Eventuala diferenta dintre pretul pe care l-ar fi platit cumparatorul si
pretul platit de terta parte in cauza este inclusa in "costurile suplimentare" mentionate mai sus.
e. Vanzatorul poate opta sa acopere, din plata efectuata de comparator, cu prioritate, dobanzile restante si acumulate, precum si a
costurilor suplimentare.
Art.8 Transferul de proprietate
a. Autovehiculul livrat va ramane proprietatea vanzatorului pana cand cumparatorul nu si-a indeplinit toate obligatiile in virtutea
contractelor incheiate cu vanzatorul.
b. Inainte de transferul de proprietate, cumparatorul nu este autorizat sa foloseasca autvehiculul livrat ca si garantie sau sa il gajeze in
orice alt mod.
c. In cazul in care terte parti emit pretentii asupra dreptului de proprietate a autovehiculului livrat sau daca intentioneaza sa puna in
aplicare sau sa exercite drepturi in legatura cu aceasta, cumparatorul este obligat sa informeze imediat vanzatorul asupra acestui
aspect.
d. Pana la transferul de proprietate, cumparatorul se angajeaza sa asigure autovehiculul livrat impotriva incendiilor, a exploziilor si a
daunelor cauzate de apa, precum si impotriva furtului si sa ofere vanzatorului, la cerere, dovada acestei asigurari. In cazul unei
eventuale plati in cadrul acestei asigurari, Vanzatorul are dreptul la acelasi lucru.
Art.9 Garantia autovehiculului
Autovehiculul livrat este acoperit de garantia producatorului acestuia, dupa cum se aplica in tara furnizorului original.
Art.10 Suspendarea, rezilierea, anularea si modificarea contractului
a. Vanzatorul este autorizat sa suspende indeplinirea obligatiilor ce ii revin din contract - fara nicio obligatie de a plati eventuale costuri
sau despagubiri pentru daune - sau de a decide rezolutiunea contractului in cazul in care:
i. cumparatorul nu isi indeplineste integral si la timp obligatiile ce ii revin din contract;
ii. la incheierea contractului, cumparatorului i-a fost solicitata furnizarea de garantii pentru respectarea obligatiilor care decurg din
contract, iar aceste garantii nu se materializeaza sau sunt insuficiente;
iii.
ca urmare a unei intarzieri din partea cumparatorului, vanzatorul nu isi mai poate respecta obligatiile prevazute initial in
contract;
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iv.
pentru cumparator este depusa o cerere de lichidare/faliment, daca s-a declarat insolventa si a fost numit un lichidator
pentru cumparator;
v. cumparatorul solicita suspendarea platii sau suspendarea platii i-a fost acordata cumparatorului si acesta nu isi indeplineste
obligatia pentru care i-a fost acordata suspendarea;
vi.
intervine o schimbare esentiala in controlul asupra cumparatorului.
b. O comanda acceptata de vanzator nu poate fi anulata, cu exceptia cazului in care ambele parti isi exprima in scris acordul privind
aceasta anulare.
c. Rezilierea/rezolutiunea/denuntarea unilaterala a contractului de catre cumparator este exclusa in toate cazurile.
d. In cazul in care cumparatorul ofera in scris o justificare a unei cereri de anulare a comenzii, iar vanzatorul isi exprima in scris acordul
privind aceasta anulare, cheltuielile de anulare vor fi de minim 15% din valoarea comenzii, conform indicatiilor vanzatorului. Cheltuielile
de anulare ii revin integral cumparatorului.
Art.11 Raspunderea si despagubirea
a. Raspunderea vanzatorului fata de cumparator este limitata la daune directe si este limitata la suma pentru care cumparatorul este
asigurat.
c. Vanzatorul nu este raspunzator pentru daune indirecte, daune consecutive, pierderi de profit, pierderi de economii sau daune cauzate
de incalcarea drepturilor de proprietate intelectuala ale tertilor.
d. Comunicarea daunelor constatate la autovehiculului livrat de vanzator se va face in scris la livrare prin intermediul Procesului Verbal
de Predare-Primire sau in termen de maxim 24 de ore de la livrare prin intermediul unei Observatii in CMR (scrisoarea de trasura) si
prin prezentarea de fotografii relevante incluzand: numar de inmatriculare / serie sasiu / daune vizible.
e. Sunt considerate daune, printre altele: deteriorari ale lacului sau stratului de vopsea exterioara (zgarieturi care nu pot fi indepartate
prin lustruire, vizibile din toate unghiurile) si infundaturi (detectabile vizual la o distanta de 3 metri fata de masina din toate unghiurile).
Nivelul daunelor este determinat de un expert agreat de vanzator.
f. Cumparatorul nu poate tine vanzatorul responsabil pentru posibile pretentii ale unor terte parti, in cazurile in care cauza daunelor nu
poate fi pusa in sarcina vanzatorului.
Art.12 Confidentialitatea
Partile sunt obligate sa pastreze confidentialitatea cu privire la toate informatiile confidentiale pe care le divulga in mod explicit in
cadrul contractului, atunci cand acest aspect a fost comunicat de catre vanzator sau de catre cumparator sau atunci cand aceasta
deriva din natura informatiilor.
Art.13 Litigiile si legea aplicabila
Acest contract este guvernat de legislatia din Romania.
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