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Toate vânzările efectuate de Alexandrie Romania s.r.l., sunt guvernate de următoarele condiţii generale de vânzare. 
Orice clauza stabilita in contradicţie cu aceste condiţii generale este nula, daca nu este specificata si acceptata in scris de 
către societatea noastră. Activităţile comerciale desfăşurate de Alexandris Romania s.r.l. sunt guvernate de legislaţia 
romana in vigoare. 

OFERTARE: 
 
Preţul de vânzare al produselor/serviciilor comercializate se comunica prin intermediul sistemului de ofertare (Oferta 
SAP), in urma primirii scrise (fax, mail) a cererii de oferta. Oferta se întocmeşte in scris prin intermediul sistemului 
informatic al societăţii, având număr unic de identificare. Oferta are un temen de valabilitate limitat, menţionat in 
cadrul acesteia împreuna cu preţul de vânzare, codul si descrierea produsului ofertat, termenul de livrare si termenul de 
plata. Ofertele de pret nu obliga beneficiarul ofertei sa cumpere produsele menţionate in cadrul acesteia. Oferta este 
considerata acceptata in momentul primirii in scris (fax, email) a comenzii pe baza ofertei, dupa clarificarea tuturor 
detaliilor tehnice si comerciale aferente. 

PRETURI: 
 
Preturile menţionate in oferta, acceptate de către client in scris sunt definitive. Preturile produsului comunicate prin 
sistemul de ofertare sunt preturi "franco depozit - Alexandris Bucureşti", fara a include costuri adiţionale privind 
depozitarea, împachetarea, transportul ori alte costuri suplimentare. Costurile adiţionale sunt menţionate distinct in 
cadrul ofertei. Preturile sunt exprimate in Euro fara TVA. Facturarea preţului se face in echivalent lei (ron) la cursul de 
schimb oficial comunicat de B.N.R. din ziua emiterii facturii. 

CONDIŢII DE PLATA: 
 
Plata preţului se face in conformitate cu factura emisa in baza comenzii de vânzare. Termenul si modalitatea de plata 
(CEC, Bilet la Ordin, Ordin de plata) se stabilesc in baza unui contract cadru de vanzare-cumparare. In cadrul ofertei se 
poate menţiona un termen de plata diferit de cel stabilit prin contract, prin acordul ambelor parti, oferta fiind considerata 
anexa la contract. Pentru plăţile in numerar nu este necesara încheierea uni contract de vanzare-cumparare. Pentru 
comenzi de mare valoare, la solicitarea vânzătorului, cumpărătorul va achita in avans, un procent din valoarea 
comenzii, procentul fiind stabilit cu acordul ambelor parti. In cazul in care cumpărătorul nu efectuează plata oricăreia 
dintre sumele cuvenite vânzătorului (inclusiv TVA aplicabil) sau parti ale acestor sume la scadenta stabilita, 
cumpărătorul va plaţi vânzătorului penalităţi de intarziere.stabilite prin contract, din contravaloarea plaţii restante, 
pentru fiecare zi calendaristica de întârziere, pana la plata integrala a sumei scadente. Vânzătorul isi rezerva dreptul de 
a refuza orice livrare de marfa, in cazul in care cumpărătorul nu respecta termenul de plata agreat, sau oricare din 
obligaţiile contractuale asumate. 

LIVRAREA PRODUSELOR: 
 
Livrarea produselor se face numai in baza comenzii ferme, fiind însoţita de documentele justificative (Factura, Aviz de 
expediţie, certificat de garanţie/calitate, declaraţie de conformitate, Proces verbal de predare-primire). Transferul 
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dreptului de proprietate se produce odată cu achitarea integrala a mărfurilor. Transferul riscurilor aferente se produce la 
momentul livrării produselor. 
 
RETURUL PRODUSELOR: 
 
în cazul în care piesele vândute prezintă deficienţe de calitate sau nu sunt în conformitate cu comanda, Cumpărătorul le 
poate returna Vânzătorului în termen de cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare de la data procesului verbal de 
predare-primire/punere in funcţiune dar un mai târziu de 6 (sase) luni de la data facturii. Cumpărătorul va returna 
produsul respectiv numai după acceptul Vânzătorului, cu ambalajul corespunzător însoţit de aviz de expediţie, urmând 
ca în termen de maximum 30 zile să se întocmească şi să se expedieze factura de retur. 
Produsele care nu se află pe stoc şi au fost comandate la cererea expresă a Cumpărătorului, fara deficiente privind 
calitatea şi în cantitatea conforma comenzii Cumpărătorului, NU POT FI RETURNATE, decât in măsura posibilităţii 
vânzătorului de a revinde produsele respective. 
Se acceptă ca retur piese de la Cumpărător la Vânzător în următoarele situaţii: 
- fac obiectul unei garanţii - caz în care urmează să se facă constatarea defectului de către Vânzător, pe cheltuiala 
Cumpărătorului, dacă defectul se dovedeşte a fi cauzat de acesta. 
- cumpărătorului i se dă dreptul să renunţe la orice piesă solicitată, dacă ea se află pe stoc la momentul comenzii, fără a 
suporta vreo plată. 
La orice retur, piesa va fi însoţită de factură (în copie xerox), de ambalajul original (daca este cazul) cu eticheta 
Vânzătorului şi fără urme de lovituri mecanice. 
Reperele ce necesită aducerea de către Vânzător a piesei înlocuite, vor fi livrate Cumpărătorului numai după ce acesta 
returneaza Vânzătorului piesa care urmează a fî înlocuită. 

CONDIŢII DE GARANŢIE: 
 
Termenul de garanţie curge de la data înscrisă pe factura de vânzare în conformitate cu Legea 449/2003 cu modificările 
şi completările ulterioare. 
Garanţia ia sfârşit în cazul în care Cumpărătorul nu respectă condiţiile de întreţinere şi exploatare a produselor, 
specificate în cărţile tehnice ale acestora. 
Garanţia nu acoperă nici unul din cazurile de mai jos: 
- întreţinerile periodice; 
- reparaţiile sau înlocuirile de piese, ca urmare a uzurii mecanice normale; 
- orice adaptare sau modificare a produselor în scopul utilizării acestora în alt scop decât cel descris în cartea tehnică a 
acestuia; 
- daune rezultate din: reparaţii sau modificări efectuate de persoane neautorizate de Vânzător, schimbări ale stării 
originale a produsului, influenţe naturale (trăznet, inundaţie, foc, ventilaţie necorespunzătoare, etc.), păstrare în 
condiţii improprii, întrebuinţare abuzivă (supunerea la şocuri electrice, mecanice, vibraţii etc.) sau neglijenţa 
Cumpărătorului sau a unei terţe părţi, folosirea pieselor de schimb care nu sunt aprobate/omologate de către 
producătorul produsului. Garanţia nu se acordă dacă tipul sau seria inscripţionate pe produs de către producător au fost 
modificate, şterse, înlocuite sau au fost făcute ilizibile. 
Garanţia încetează în cazul nerespectării de către Cumpărător a obligaţiilor privind plata mărfurilor. 
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În aplicarea prezentului articol, fapta angajaţilor şi, în general, a prepuşilor Cumpărătorului şi a celor care colaborează 
cu acesta va fi considerată ca reprezentând fapta Cumpărătorului însuşi; acelaşi regim se aplică faptei furnizorilor şi al 
clienţilor Cumpărătorului, dacă Cumpărătorul fie a cauzat o astfel de faptă, fie nu a luat măsurile necesare pentru 
remedierea situaţiei şi pentru prevenirea repetării unor astfel de fapte. 
Vânzătorul nu răspunde pentru eventualele probleme de compatibilitate a produselor cu produsele, subansamblele sau 
echipamentele auxiliare achiziţionate de la alte firme. 
Orice remediere a defecţiunilor apărute în perioada de garanţie, se va efectua în termen de 5 zile lucrătoare de la 
constatarea acestora de către reprezentantul autorizat al Vânzătorului. în cazul în care remedierea defecţiunii necesită o 
perioadă de timp ce depăşeşte 5 zile, Vânzătorul va face o estimare a timpului necesar reparării produsului, urmând ca 
perioada de garanţie să se prelungească corespunzător. 
Atât producătorul, cât şi Vânzătorul sunt exoneraţi de obligaţiile lor privind garanţia dacă defectarea produselor s-a 
produs din cauza nerespectării de către Cumpărător a instrucţiunilor de instalare, punere în funcţiune, utilizare, 
întreţinere, manipulare, transport şi depozitare cuprinse în documentaţia tehnică ce însoţeşte produsele. Asigurarea 
pentru distrugere totală sau parţială, împotriva furtului total sau parţial al produselor, după ce acestea au fost predate 
Cumpărătorului revine integral în sarcina Cumpărătorului. 

FORŢA MAJORA: 

Forţa majoră apără părţile de răspunderea pentru neexecutare în tot sau în parte, precum şi pentru executarea 
necorespunzătoare a oricărei obligaţii care îi revine. 
Forţa majoră înseamnă orice eveniment impredictibil, inevitabil, insurmontabil şi independent de circumstanţele 
contractuale, neimputabil părţii care are obligaţia respectivă, care ia naştere înainte de scadenţa respectivei obligaţii şi 
duce la imposibilitatea parţială sau totală, temporară sau permanentă a părţii obligate de a-şi îndeplini una sau mai 
multe obligaţii. 
în sensul acesta, cazurile de forţă majoră includ, fără limitare, războiul, situaţiile similare războiului, revoluţia, 
cutremurul, inundaţiile, embargoul, orice reglementare a Guvernului României, precum şi orice alte situaţii pe care 
Camera de Comerţ şi Industrie sau orice altă autoritate relevantă le certifică în calitate de cazuri de forţă majoră (greva, 
incapacitatea de plată etc. nu sunt considerate cazuri de forţă majoră). 
Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 3 (trei) zile de la data apariţiei 
cazului de forţă majoră imposibilitatea sa de a-şi îndeplini obligaţiile şi să furnizeze celeilalte părţi, în termen de 10 
(zece) zile de la notificare acesteia, un certificat care să ateste cazul de forţă majoră, emis de instituţia relevantă. De 
asemenea, partea care invocă situaţia de forţă majoră va notifica cealaltă parte cu privire la încetarea situaţiei de forţă 
majoră şi a consecinţelor sale asupra imposibilităţii respectivei părţi de a-şi îndeplini obligaţiile, în termen 2 (două) zile 
de la încetarea acesteia. 

SOLUŢIONAREA LITIGIILOR: 
 
Orice neînţelegere între părţile contractante, decurgând din încheierea, interpretarea sau executarea obligaţiilor 
comerciale, se va soluţiona pe cale amiabilă. în cazul în care soluţionarea amiabilă nu este posibilă, cauza va fi supusă 
spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente din Municipiul Bucureşti. 
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