OFERTA – COMANDĂ – CONTRACT
RULOURI TEXTILE
DUO RULOU
Nr: …………. Data: ………….
Numele și prenumele (SC)…………………………………………………………………………………………………………………….
CNP (CUI)…………………………………………………….Nr. Înreg. J……………………..BI/CI Seria………..Nr…………………
Adresa: Str…………………...……….....…………………………………Nr………...Bl………...Ap………...Et………...Sc………...
Telefon………………………………………………………………………Loc……………………………………………………………………
Lățime

Înălțime

Buc.

Man.

Tip fixare

Material

M.P.

TOTAL AX………...………...x………...……….../ML = ………...………...lei
TOTAL KIT………...………...x………...……….../SET = ………...………...lei
TOTAL MP………...………...x………...……….../MP = ………...………...lei
TOTAL GHIDAJ………...………...x………...……….../ML = ………...………...lei
Valoarea totală a lucrării………...………...lei. Montare în…………zile lucrătoare de la măsuri.
Avans 50% din valoarea totală a comenzii………..……...lei. Chitanța nr. ………...………...Data………...………...

Furnizor:
SC LARIANA SRL
Am primit avansul.

Beneficiar:
………...………...………...………...
Sunt de acord cu dimensiunile de mai sus.

CLAUZE CONTRACTUALE
a) Beneficiarul poate renunța la mărfurile comandate în termen de 18 ore de la semnarea comenzii, anunțând
societatea noastră (Furnizorul) telefonic sau personal. După acest termen, comanda se consideră fermă și intră în
execuție, iar în cazul renunțării de către Beneficiar la marfa comandată după expirarea termenului de 18 ore,
Furnizorul este îndreptățit să rețină cu caracter definitiv avansul încasat, ca titlu de despăgubire pentru
cheltuielile ocazionate de aprovizionare și producție.
b) Beneficiarul poate face uz de dreptul de retragere, în condițiile Legii. Sunt exceptate de la dreptul de retragere
următoarele situații:
 contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul
prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde
dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către profesionist;
 furnizarea de produse sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care
profesionistul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
 furnizarea de produse confecţionate după specificaţiile prezentate de consumator sau personalizate în mod
clar;
 furnizarea de produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte
elemente;
 contractele în cazul cărora consumatorul a solicitat în mod special profesionistului să se deplaseze la
domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparaţie sau de întreţinere;
 contractele încheiate în cadrul unei licitaţii.
c) Pentru Beneficiarii ale căror comenzi ferme au contravaloarea totală a mărfurilor/produselor/serviciilor mai
mare de 2500 de lei, plata se face cu un avans de 50 % și diferența de 50 % se va plăti până la 45 de zile cu
instrument de plată.
d) Beneficiarul se obligă să achite diferența de plată, la terminarea lucrării: numerar, prin Ordin de plată, filă
CEC/BO după efectuarea Recepției și a Instructajului de manevrare și întreținere.
e) Problemele de natură a împiedica livrarea mărfii vor fi comunicate Beneficiarului cumpărător în maxim 3
(trei) zile de la data luării comenzii.
f) Dacă o situație de forță majoră și/sau un caz fortuit împiedică sau întârzie livrarea mărfii, Furnizorul va fi
exonerat de obligațiile sale, dar numai în măsura și exclusiv pe perioada în care se manifestă forța majoră și/sau
cazul fortuit.
g) Reclamațiile de ordin calitativ pot fi comunicate de către Beneficiar la Recepția mărfii. Acceptarea
reclamației obligă Furnizorul la:
 repararea (remedierea) defectelor reclamate sau
 înlocuirea mărfii reclamate.
h) Prețul nu se modifică după luarea comenzii și achitarea avansului.
i) Termene de livrare:
 7 zile lucrătoare pentru comenzi care se ridică de la Magazinul nostru (Showroom) și care nu beneficiază de
montaj, în acest caz se acordă și un discount de 20 % pentru produsele cumpărate;
 10 zile lucrătoare de la încasarea avansului pentru sisteme de interior și de exterior;
 15 zile lucrătoare pentru uși de garaj rezidențiale, marchize, copertine;
 20 de zile lucrătoare pentru uși de garaj industriale.
j) Dreptul de proprietate asupra mărfurilor se transferă la Beneficiar la data plății integrale a prețului, astfel că
Furnizorul poate să ridice din locatiile Beneficiarului mărfurile livrate în baza prezentului contract și poate
reține avansul plății făcute de Beneficiar ca titlu de despăgubire, dacă plata nu a fost efectuată integral la
termenul de scadență, termenul fiind de 5 zile de la furnizarea produselor/terminarea lucrărilor și recepționarea
acestora.
Furnizor:

Beneficiar:

______________________

______________________

