
                     

 

                                            CONDITII  GENERALE  DE  VANZARE 

 

1.  Aceste condiții generale de vânzare se aplică pentru achizițiile de produse de la Color Type S.A. pe 
baza de contract sau comandă confirmată. 

2.  Cererea clientului va fi aprobată dacă conține TOATE  informațiile tehnice și non‐tehnice necesare 
pentru producție. 

3.  Comanda  scrisă  trimisă  de  Client  este  considerată  acceptată  de  Furnizor,  iar  Contractul  intră  în 
vigoare, numai după confirmarea Comenzii de către Furnizor cu mențiunea  acceptării scrise  de la Client. 
Comanda, chiar dacă este confirmată, nu va fi plasată  în producție până când Clientul nu va furniza toate 
materialele, informațiile și confirmările necesare care îi revin exclusiv, așa cum este prevăzut în Comanda 
confirmată. 
Orice modificare a caracteristicilor produselor solicitate după emiterea Confirmării Comenzii Furnizorului 
va fi valabilă numai după o nouă confirmare scrisă a comenzii de la furnizor și acceptată de către client.  

4.  Orice eșantioane, desene, materiale descriptive care nu sunt menționate expres în comandă nu fac 
parte din contract și nu au forță contractuală. 

5.  O ofertă este valabilă doar pentru o perioadă de 30 de zile lucrătoare de la data emiterii. 

6.  Furnizorul  își  rezervă  dreptul  de  a  modifica  specificațiile,  dacă  acest  fapt  se  impune  pentru 
respectarea  unor cerințe legale  aplicabile. 

7.  Orice dată stabilită în Comanda de livrare trebuie considerată indicativă, iar termenul de livrare, sau 
orice alt termen nu influențează valabilitatea contractului.  

8.   Furnizorul nu va fi responsabil pentru nicio întârziere în livrarea mărfurilor produselor cauzată de un 
eveniment de tip Forta Majoră ,  de lipsa instrucțiunilor de livrare adecvate transmise de către Client, de 
materiale  incomplete  sau  improprii  pentru  furnizarea  exactă  a  mărfurilor  produselor  în  condițiile 
prevăzute în Confirmarea comenzii. 

9.  Clientul acceptă  că pentru realizarea comenzii în condiții optime și eficiente, Furnizorul va produce 
și  livra cu până la 10% mai mult sau mai puțin decât cantitatea  de  bunuri comandate, urmând să achite 
integral bunurile efectiv livrate. 

10. Dreptul de proprietate asupra bunurilor nu va fi transmis clientului până când Furnizorul nu va primi 
întreaga plată pentru bunurile furnizate. 

11. Cu excepția cazului în care părțile au convenit altfel, Furnizorul poate livra mărfurile în tranșe, care 
vor fi  facturate și plătite separat. Orice întârzieri la livrare sau defecte ale unei tranșe nu permit clientului 
să refuze sau să anuleze o altă tranșă. 

12. Furnizorul poate, înștiințând Clientul, în orice moment înainte de livrare, să crească Prețul mărfurilor,  
justificat de: 

12.1 Orice solicitare a Clientului de a modifica: datele de livrare (inclusiv livrarea urgentă ); Cantitatea 
sau tipurile de mărfuri comandate; conditii specifice și / sau procese; cereri de a efectua lucrări care nu 
sunt  specificate  în  comandă  (care  pot  include  verificarea  materialelor  sau  utilizarea  proceselor 
experimentale).  

12.2 Orice întârzieri cauzate de Client pentru necomunicarea sau comunicarea incorectă sau întârziată 
către  Furnizor  de  informații  sau  instrucțiuni  adecvate  sau  inexactități  sau  defecte  ale materialelor 
furnizate de către Client. 

12.3 Nerespectarea de către Client a condițiilor de aprobare a culorilor prevăzute în Comandă fapt care 
generează întârzieri în progresul fazelor de producție furnizate de Furnizor.  

13. Clientul trebuie să plătească  integral facturile emise de Furnizor  în condițiile stabilite  în Comandă, 
fără a avea putea să invoce o eventuală compensare, deducere sau reținere. Termenul de plată este o 
condiție de valabilitate a  contractului.  In caz de neplată Furnizorul va putea  rezilia  în mod unilateral 
contractul, prin simpla notificare a Clientului, devenind aplicabile prevederile art. 16. 



14.  În  orice  caz  de  întârziere  în  efectuarea  plăților,  Clientul  va  trebui  să  plătească  dobânzi  la  suma 
întârziată la rata EURIBOR trimestrială plus 4 puncte. Dobânda se acumulează zilnic de la data scadenței 
până la plata efectivă a sumei restante; dobânda trebuie plătită împreună cu debitul restant.  

15.  În cazul în care Clientul furnizează materiale, Furnizorul are dreptul, fără a motiva, de a le refuza dacă 
consideră că nu sunt adecvate scopurilor pentru care au fost furnizate. Odată ce produsul a fost livrat, 
materialele  furnizate  de  Client  și  care  nu  sunt  folosite,  vor  fi  trimise  înapoi  Clientului  împreună  cu 
mărfurile produse, sau vor fi eliminate de către Furnizor, cu toate cheltuielile care vor fi plătite de către 
Client. Clientul va pune la dispoziția furnizorului fișele tehnice, de siguranță și condițiile de utilizare ale 
materialelor proprii. 

16.  În cazul în care Clientul solicită o întârziere în furnizare sau anularea comenzii, Furnizorul are dreptul 
să factureze Clientului toate costurile suportate, până în acel moment, în legătură cu Comanda (care va 
include costul materialelor, mărfurile produse, inclusiv cele care nu au fost furnizate și costurile indicate 
inclusiv remunerația angajaților săi).  Factura trebuie plătită în termen de 10 zile de la emitere. 

17.   Când  Clientul  nu  respectă  termenii  stabiliți  în  Contract  pentru  furnizarea materialelor  sale  si  a 
specificațiilor tehnice, toate termenele pentru executarea lucrărilor și livrărilor vor fi supuse decalajului 
care va apărea automat din cauza decalării ciclului de producție al Furnizorului din vina Clientului și vor 
deveni aplicabile prevederile punctului 16. 

18. Condițiile  de  livrare  sunt  la  sediul  Furnizorului  sau  după  cum  s‐a  convenit  sau  este  stabilit  în 
confirmarea  comenzii  a  Furnizorului.  Termenele  de  livrare  din  confirmarea  de  comandă  sunt 
aproximative, și au la baza primirea promptă a tuturor informațiilor și atunci când e cazul a materialelor 
de la Client.  

19.   Clientul  are obligația  efectuării  recepției mărfii  și  sesizarea oricăror  eventuale neconformități  în 
termen de 5 (cinc) zile lucrătoare de la primirea acesteia. 

20.  In cazul unor neconformități cauzate din culpa Furnizorului, Furnizorul va remedia neconformitățile 
constatate pe propria cheltuială. In cazul unor neconformități cauzate din culpa Clientului, Furnizorul va 
putea  remedia neconformitățile constatate pe cheltuiala Clientului. Toate returnările de produse sunt 
supuse  aprobării  prealabile  ale  Furnizorului.  In  cazul  neconformităților  constatate  de  către  Client, 
Furnizorul are dreptul să solicite clientului livrarea/returnarea produselor defecte. 

21. Clientul își asumă integral răspunderea pentru deținerea autorizațiilor, dreptului de proprietate sau 
folosință a informațiilor/ culorilor/ mărcii și a oricaror alte elemente care urmează să fie folosite pentru 
realizarea produselor solicitate. 

22. Prin  eveniment  de  forță majoră,  se  înțelege  orice  circumstanță  (eveniment  extern  imprevizibil, 
insurmontabil, inevitabil) care nu este supus controlului rezonabil al Furnizorului. Dacă Evenimentul de 
forță majorată  împiedică  sau  întârzie  îndeplinirea  obligațiilor  de  către  Furnizor  pentru  o  perioadă 
continuă de peste opt săptămâni Furnizorul poate rezilia contractul, notificând în scris Clientului , și cu 
aplicarea automată a  art. 16. 

23.   Fiecare  parte  se  angajează  să  nu  divulge  în  niciun moment  față  de  nicio  persoană  informații 
confidențiale  referitoare  la  raporturile,  datele  și  informațiile  obținute  în  baza  prezentului  contract. 
Niciuna dintre părți nu poate utiliza  informațiile confidențiale ale celeilalte părți  în alte scopuri decât 
exercitarea drepturilor lor și îndeplinirea obligațiilor în temeiul sau în legătură cu prezentul acord. 

24. Furnizorul  poate  în  orice moment  să  atribuie,  să  transfere  sau  să  negocieze  în  orice mod  toate 
drepturile sau obligațiile sale referitoare la Contract.  

 


