Condiții generale de vânzare și de livrare

1. Generalități
Vânzătorul este reprezentantul producătorului Gebo Armaturen GmbH, care are un depozit pentru import și birouri în Budapesta și nu se ocupă cu vânzări cu amănuntul.
Prezentele condiții sunt valabile pentru livrări comerciale și pentru servicii în cazul unor înțelegeri verbale sau
telefonice chiar și dacă nu s-a exprimat în mod explicit – chiar și pentru viitor – dacă contractul este parte a activității comerciale; totodată aceste condiții sunt valabile pentru livrări și servicii făcute către persoane juridice de
drept public, sau către persoane reprezentante ale unor proprietății publice. Contractele de livrare și alte acorduri – în special dacă ele modifică prezentele condiții – devin obligatorii doar după acceptul nostru scris. Acest
lucru este valabil de asemenea și în cazul declarațiilor date de reprezentanții comerciali precum și cele date
către aceștia. Dacă în trecut în cazul unor reguli diferite de cele prezente sau în cazul unor condiții anexe în mod
tacit nu am aplicat cerința formei scrise, acest lucru nu înseamnă că în cazul unor specificații referitoare nu vom
aplica această cerință.
Respingem în mod categoric condițiile de achiziție ale cumpărătorului. Acestea nu obligă vânzătorul nici dacă pe
acestea nu le respinge din nou la contractare. Prezentele condiții generale de vânzare și de livrare se consideră
acceptate cel târziu la preluarea mărfii.
Vânzătorul își rezervă dreptul la modificarea de ordin tehnic și constructiv a condițiilor sale – conform uzanței
în comerț – dacă modificările nu prezintă handicap insuportabil cumpărătorului, respectiv dacă nu influențează
utilizabilitatea obiectului achiziției.
Pretențiile Cumpărătorului nu sunt atribuibile.
2. Prețuri
Prețurile vânzătorului sunt prețuri nete cu predare la sediul acestuia („EXW”, adică trebuie înțelese cu paritate la
sediul vânzătorului), și conțin cheltuielile de încărcare și ambalare la sediul vânzătorului.
În cazul comenzilor sub 30 000 HUF net pe expediție, costul de transport este plătit de Cumpărător. În cazul
comenzilor de sub 30 000 Ft net Vânzătorul are dreptul de a calcula cost suplimentar de „cantitate mică” sau la
comenzile predate în aceea zi cost suplimentar „de urgență”. În ambele cazuri costul suplimentar este de 3 000
Ft.
Vânzătorul poate să apeleze la servicii de curierat rapid.
Costul acestui serviciu este de 1300 Ft net pentru comenzi cuprinse între 30 000 – 79 999 Ft net, și este suportată
de Cumpărător. Pentru comenzile de cel puțin 80 000 Ft net cheltuielile de transport sunt suportate de Vânzător.
Dacă Cumpărătorul achită factura prin ramburs, Vânzătorul va factura costul rambursului care este de 1250 Ft
net. Pentru comenzile pentru care nu s-a convenit preț de livrare separat, sunt valabile prețurile de listă din ziua
livrării. În cazul unor solicitări de livrare parțială – dacă există posibilitate – Vânzătorul va calcula prețurile separat pentru fiecare livrare în parte.
3. Condiții de plată
Dacă nu se convine altfel, sunt obligatorii modurile și termenele de plată menționate pe factură. În lipsa altor
prescripții facturile se plătesc la zi, integral. Vânzătorul acordă discount doar pe baza unor înțelegeri anterioare.
Marfa trebuie plătită independent de recepția mărfii, dar se menține dreptul la reclamație. Sunt excluse compensările sau retențiile datorate unor cereri reconvenționale ale Cumpărătorului, exceptând cazurile când Vânzătorul
le acceptă în mod expres, și acestea sunt declarate definitive. În caz de întârziere la plată Vânzătorul are dreptul
de a recupera toate cheltuielile suplimentare ivite. În cazul întârzierii plății Vânzătorul aplică dobândă dublă față
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de valoarea actuală a BUBOR (Budapest Interbank Offered Rate). Vânzătorul își rezervă dreptul ca în caz de întârziere în continuare a plății să invoce pretenții suplimentare.
Dacă Cumpărătorul plătește sume care nu acoperă integral creanțele, atunci aceste sume parțiale se vor utiliza –
în ordine – pentru acoperirea cheltuielilor ivite, apoi a dobânzilor, și în sfârșit pentru achitarea creanțelor principale chiar și dacă plata a fost destinată în mod concret pentru achitarea creanței principale.
Vânzătorul nu acceptă ordin de plată sau cec.
Cumpărătorul trebuie să comunice imediat Vânzătorului schimbările ivite care ar putea influența în mod negativ
bonitatea sa: îndeosebi schimbările referitoare la proprietari, forma juridică, modificarea adresei.
Nerespectarea condițiilor de plată, întârzierile plăților, sau alte împrejurări care după părerea noastră reduc
bonitatea Cumpărătorului, duc la scadența imediată a tuturor revendicărilor/creanțelor. Întârzierea plății dă
dreptul Vânzătorului de a onora comenzile neachitate doar în cazul plății în avans. După expirarea termenului
suplimentar rezonabil și dacă este indispensabil, Vânzătorul poate rezilia contractul, și eventual poate solicita
despăgubiri, respectiv poate interzice cumpărătorului revânzarea sau prelucrarea produselor livrate cu drept de
retenție. Întârzierea la plată dă dreptul Vânzătorului ca să intre din nou în posesia produselor sale pe cheltuiala
Cumpărătorului. Dacă valoarea produselor recuperate în cadrul dreptului de retenție acoperă creanțele se poate
retrage ordinul de recuperare. Pentru cazurile de mai sus Cumpărătorul consimte de acum ca produsele livrate
să fie recuperate. Recuperarea este urmată de rezilierea contractului doar dacă Vânzătorul declară acest lucru în
mod expres. Cheltuielile ivite la Vânzător datorită recuperării îi revin Cumpărătorului. Cumpărătorul poate solicita
livrarea produselor care au fost recuperate de Vânzător fără rezilierea contractului doar după achitarea integrală
a prețului și a tuturor cheltuielilor ivite.
4. Retenția dreptului de proprietate
Toate livrările se fac cu retenția dreptului de proprietate. Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate doar
când și-a îndeplinit toate obligațiile – de orice temei juridic – către Vânzător. Eventuala procesare sau prelucrare a mărfii la care se referă retenția dreptului de proprietate Cumpărătorul o face pentru Vânzător, fără ca
Vânzătorului să-i revină vreo obligație. Dacă produsele la care se referă retenția dreptului de proprietate sunt
înglobate, combinate, prelucrate etc. cu alte produse, atunci produsul rezultat devine proprietate comună, din
care revine Vânzătorului cota parte reprezentată de valoarea facturată la momentul integrării combinării, etc. a
produselor componente. Dacă Cumpărătorul dobândește proprietatea exclusivă a noului produs, atunci părțile
contractante convin ca Cumpărătorul să cedeze și să păstreze (pentru Vânzător) în mod gratuit cota parte care
este proprietatea Vânzătorului. Dacă celălalt produs a devenit produs principal, Cumpărătorul va ceda cota parte
aferentă Vânzătorului când produsul principal a intrat în posesia sa.
Cumpărătorul poate valorifica sau prelucra produsul la care se referă retenția dreptului de proprietate doar în circuitul comercial obișnuit dacă nu are restanțe de plată, iar creanțele rezultate în urma valorificării sau prelucrării
se transferă efectiv Vânzătorului, iar Cumpărătorul convine cu proprii cumpărători referitor la retenția dreptului
de proprietate a Vânzătorului. Prin semnarea contractului Cumpărătorul cesionează instantaneu în favoarea
Vânzătorului toate drepturile ce-i au revenit din valorificarea sau prelucrarea produsului la care se referă retenția
dreptului de proprietate, revendicările față de terțe persoane împreună cu toate drepturile și asigurările aferente.
Dacă Cumpărătorul valorifică produs (după prelucrare, înglobare) la care se referă retenția dreptului de proprietate împreună cu alt produs care nu este proprietatea Vânzătorului, Cumpărătorul cesionează încă de atunci
Vânzătorului toate drepturile în proporția retenției dreptului de proprietate. Cesiunea dreptului este acceptată de
Vânzător. Cumpărătorul are dreptul de a recupera creanțele chiar și după cesiunea drepturilor. Acest lucru nu influențează dreptul Vânzătorului de a recupera creanțele. Vânzătorul își asumă obligația ca să nu recupereze creanțele până când Cumpărătorul își îndeplinește toate obligațiile (inclusiv de plată) în mod corect. Vânzătorul poate
solicita Cumpărătorului datele debitorilor precum și actele aferente necesare pentru a recuperarea creanțelor, și
poate solicita notificarea cesiunii drepturilor către debitori. Vânzătorul are dreptul iar la cererea sa Cumpărătorul
este obligat de a face public cesiunea drepturilor. Cumpărătorul este obligat să informeze Vânzătorul în legătură
cu locul mărfii respectiv al cesiunii și permite acces Vânzătorului la documentele referitoare.
Dacă valoarea garanțiilor aferente Vânzătorului depășește cu peste 20% creanțele față de Cumpărător, Vânzătorul
este obligat ca la cererea Cumpărătorului să elibereze din garanții în procentul respectiv.
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5. Termene de livrare, obstacole de livrare
Termenele de livrare date sunt aproximative, care nu implică nici o obligație. Condiția convențiilor referitoare
la obligațiile și la termenele de livrare este ca Vânzătorul să fie aprovizionat corespunzător de furnizorii săi la
timp, și cu marfă adecvată. Dacă acest lucru nu se întâmplă Vânzătorul are dreptul de a renunța la contract fără
despăgubire, sau se prelungește în mod corespunzător termenul de livrare. Termenele de livrare se referă la data
expedierii mărfii. Termenele de livrare se consideră respectate la notificarea stării gata de livrare, chiar dacă nu
se poate face expediția în timp din motive independente de Vânzător.
Dacă Vânzătorul decide să renunțe la contract deoarece Cumpărătorul nu a plătit, se obligă să anunțe imediat
Cumpărătorul asupra faptului că a întârziat cu plata, și eventual oferă posibilitatea plății în rate, sau a altei modalități de plată în avans.
În caz de întârziere la livrare, după expirarea termenului suplimentar echitabil eșuat Vânzătorul poate rezilia
contractul, iar în caz de imposibilitate (excluderea obligației de livrare) acest drept îi revine Vânzătorului și fără
termen de livrare suplimentar. Imposibilitatea este echivalentă cu întârzierea livrării dacă nu s-a făcut livrare mai
mult de două luni. Pretențiile de despăgubire (inclusiv prejudiciile) respectiv restituirea cheltuielilor este exclusă,
dacă următorul aliniat nu dispune altfel:
Reglementările de mai sus referitoare la răspunderi nu sunt valabile dacă excluderea sau limitarea răspunderii se
referă la prejudicii aduse vieții, integrității corporale, sau a sănătății, care se datorează neîndeplinirii voite sau nevoite a obligațiilor. Decizia referitoare la răspunderi nu este valabilă nici dacă excluderea sau limitarea responsabilității se referă la alte prejudicii care se datorează neîndeplinirii obligațiilor voite sau nevoite ale Cumpărătorului
sau ale reprezentantului său. Dacă una din părți încalcă o obligație contractuală importantă, responsabilitatea se
limitează la prejudiciul contractual caracteristic; de altfel conform aliniatului precedent responsabilitatea este
exclusă. Pentru cazul rambursării cheltuielilor sunt valabile cele precedente.
Vânzătorul are dreptul de a rezilia contractul (sau să rezilieze parțial) dacă apar circumstanțe care sunt independente de el, și care nu se pot evita. Acest lucru este valabil în mod expres pentru cazurile vis major, pentru
întârzierile livrării materialelor prime importante, încetarea activității la furnizori, și alte cazuri similare.
Vânzătorul livrează produsele sale ambalate în cutii. Unitățile de ambalare se găsesc pe pagina web, și în biroul
depozitului. Dacă cumpărătorul are nevoie de cantități mai mici de produse poate primi informații referitoare la
partenerii noștri care comercializează întreaga gamă de produse Gebo și unde se pot achiziționa cantități mai mici
de produse la nr. de telefon +36/1445-1763, sau +36/20 252 9239 în timpul programului de lucru.
Vânzătorul, pentru o deservire mai rapidă și mai precisă a definit orele de livrare a mărfii. Acestea sunt: zilele de
marți, miercuri, și joi între orele 7:30-15:30.
Comenzile de livrare scrise se primesc în toate zilele săptămânii. Comenzile intrate până la ora 10:00 sunt prelucrate în ziua respectivă și se livrează cel mai devreme în ziua următoare, dar exclusiv în zilele de livrare menționate.
Dacă un Cumpărător nu ajunge la depozitul Vânzătorului pentru bunuri cu o comandă scrisă așa cum este descris
mai sus, acesta va fi servit după ce angajatul Vânzătorului a finalizat lucrările deja începute. Până atunci, trebuie
să aștepte într-un loc anume desemnat.
În toate cazurile condiția respectării termenelor de livrare este ca Cumpărătorul să specifice în comanda sa codurile de fabrică ale articolelor, deoarece prelucrarea este mult încetinită dacă pe comandă sunt trecute codurile
proprii ale Cumpărătorului, sau alte denumiri. Codurile de fabrică ale articolelor se găsesc în listele de prețuri, și
pe pagina web al Gebo (www.gebo.hu).
Cumpărătorii care în cadrul unei înțelegeri speciale trimit în mod direct cumpărătorii proprii cu un document de
acceptare a comenzii la Vânzător, trebuie să trimită în prealabil împuternicirea de preluare a mărfii. Împuternicirile neutilizate într-o săptămână sunt considerate nule.
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6. Contracte la cerere (contracte call-off)
În cazul comenzilor la cerere (call-off) cererea sau specificarea trebuie făcută în termen de timp corespunzător.
Dacă cererea sau specificarea nu s-au făcut în termenul convenit, vânzătorul are dreptul să livreze fără cerere, și
să factureze la prețurile valabile din data livrării. În loc de onorarea livrării poate solicita despăgubire și își poate
exercita dreptul de denunțare (chiar și pentru cantități parțiale).
Riscul livrării odată cu predarea mărfii persoanei transportatoare revine Cumpărătorului. În cazul transportului
de către Cumpărător riscul revine Cumpărătorului din momentul intrării pe aria uzinei. Vânzătorul are dreptul,
dar nu are obligația de a încheia asigurare de transport pe cheltuiala Cumpărătorului. Asigurarea rutei transportului de la Vânzător până la locul de descărcare, respectiv asigurarea spațiului necesar manevrelor de descărcare
întră în sarcina Cumpărătorului. Dacă Cumpărătorul încalcă sarcina sa în ceace privește cele mai sus menționate
referitoare la siguranța transportului, este obligat la plata despăgubirilor în cazul unor pagube ce ar decurge din
acest motiv. În caz de întârziere la preluare (recepționare) Vânzătorul are dreptul de a depozita marfa pe cheltuiala și pe riscul Cumpărătorului.
Dacă pe baza contractului dintre parteneri Vânzătorul trebuie să asigure transportul, el va decide asupra rutei de
transport, respectiv de transport și de măsurile de precauție referitoare.
Greșelile și neajunsurile de ambalare nu se pot imputa Vânzătorului dacă acestea nu au fost făcute la Vânzător.
Riscurile de încărcare sunt suportate de Vânzător, iar cele de descărcare de Cumpărător.
7. Dimensiuni și mase
Figurile, dimensiunile și masele din cataloagele, ofertele, și confirmările comenzilor Vânzătorului au doar caracter informativ.
8. Răspunderea Transportatorului
Vânzătorul garantează calitatea cantității de marfă livrată, în cazul îndeplinirii corespunzătoare a obligației de
investigație și obiecție, dacă:
În acest sens este decisivă starea bunurilor la momentul părăsirii fabricii. Obiecțiile trebuie făcute imediat, în
scris. Reclamația referitoare la cantități, Cumpărătorul trebuie să o înainteze Vânzătorului pe bază de Proces
Verbal în termen de două zile după preluarea mărfii. Defecțiunile calitative trebuie semnalate imediat după descoperirea lor. După un an de la transferul riscului, sau la produsele care au fost încorporate conform destinației,
și care au cauzat deteriorarea construcției, după cinci ani nu se acceptă reclamații în garanție. Cumpărătorul este
obligat să asigure posibilitatea, ca reprezentanții Vânzătorului să verifice defecțiunea reclamată la fața locului. La
produsele livrate nu este permisă efectuarea unor modificări nici cu riscul pierderii garanției.
Dacă produsul achiziționat se defectează Vânzătorul are obligația – opțional – de a remedia defecțiunea sau să
schimbe produsul dacă este vorba de defecțiune minoră. Dacă măsurile aduse în scopul livrării ulterioare sunt
imposibile sau disproporționate, Vânzătorul are dreptul de a refuza livrarea ulterioară.
Garanția nu se referă la daunele cauzate de depozitarea neadecvată la Cumpărător, sau datorită utilizării necorespunzătoare sau datorită nerespectării instrucțiunilor de instalare, a standardelor și a normativelor referitoare.
Creanțele datorate livrărilor ulterioare, despăgubirilor și rambursării costurilor expiră după 1 an (sau după cinci
ani pentru cazurile în care sunt incorporate în mod adecvat în clădiri și au cauzat daune). Revendicările referitoare
la reducerea prețurilor și exercitarea dreptului de retragere sunt excluse dacă cererea de amânare este prelungită și Vânzătorul le invocă. Vânzătorul are dreptul de a refuza livrarea ulterioară până când Cumpărătorul nu și-a
îndeplinit obligațiile de plată pentru livrările efectuate în mod corect. Dacă livrarea ulterioară este imposibilă sau
eșuează, sau se poate refuza de către Vânzător, Cumpărătorul are dreptul de a reduce suma de plată corespunzător, sau poate rezilia contractul.
Dacă aliniatul următor nu dispune altfel, sunt excluse orice alte revendicări. Acest lucru este îndeosebi valabil
pentru revendicările referitoare la daunele cauzate de produse diferite de cele achiziționate, precum și pentru
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revendicările referitoare la lipsa profitului scontat.
Excluderea de la responsabilitate menționat mai sus nu este valabilă dacă aceasta sau limitarea acesteia se
referă la prejudicii aduse vieții, integrității corporale, sau a sănătății, care se datorează neîndeplinirii voite sau nevoite a obligațiilor. Excluderea de la responsabilitate nu este valabilă nici dacă excluderea sau limitarea responsabilității se referă la alte prejudicii care se datorează neîndeplinirii obligațiilor voite sau nevoite ale Cumpărătorului
sau ale reprezentantului său. Dacă una din părți încalcă o obligație contractuală importantă, responsabilitatea se
limitează la prejudiciul contractual caracteristic. Excluderea de la responsabilitate nu este valabilă nici în cazurile
în care conform legii referitoare la responsabilitatea mărfii se asigură responsabilitate daunelor cauzate persoanelor sau bunurilor de produsul defect transportat. Excluderea de la responsabilitate nu este valabilă nici în
cazul asumării garanției sau garantării unor caracteristici dacă responsabilitatea utilizatorului este generată de o
greșeală / deficiență din promisiune. Pentru cazul rambursării cheltuielilor sunt valabile cele precedente.

9. Reprimirea materialelor
Vânzătorul în principiu nu reprimește materialele livrate. Dacă în mod excepțional totuși ar decide să reprimească
materiale, toate cheltuielile legate de reprimire intră în sarcina Cumpărătorului. În cazul mărfurilor returnate de
calitate impecabilă, nefolosite, Cumpărătorul are dreptul de a calcula un procent de 80% din valoarea materialelor returnate pentru materialele facturate de către Vânzător în anul calendaristic al returnării. Vânzătorul nu
poate reprimi mărfuri facturate în ani anterior. În nici un caz nu se reprimesc mărfuri cu execuție specială sau
livrate la comandă specială.
10. Locul livrării / competența juridică / drept aplicabil
Locul livrării dacă nu se specifică altfel în contract este locul de expediție. Restul tranzacțiilor precum și locul
competenței juridice pentru ambele părți este Budapesta.
În cazul rezolvării litigiilor Vânzătorul are dreptul de a da în judecată Cumpărătorul în locul de competență juridică
a sa (a Vânzătorului). La aplicarea cazurilor juridice sunt de urmat reglementările referitoare ale codului civil
(PTK). Cele de mai sus se referă de asemenea la cei care sunt răspunzători de responsabilitățile Cumpărătorului
(ex. grupuri/asociații de cumpărători).
11. Altele
Invaliditatea totală / parțială sau nulitatea unor prevederi din prezentele condiții de comercializare nu au influență
asupra restului prevederilor. În astfel de cazuri părțile contractante au obligația să creeze astfel de dispoziție prin
care pot atinge în cea mai mare măsură ținta urmărită de prevederea invalidă sau nulă din punct de vedere al
eficienței economice.
Termenii și condițiile generale ale Vânzătorului intră în vigoare la data de 1 martie 2020.
Budapesta, în data de 25.02.2020.
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