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CONTRACT DE VÂNZARE 

Nr din •20b2(2

1. PĂRŢILE: 

1.1. Societatea AD AUTO TOTAL SRL, cu sediul în Bucureşti, Strada Tincani nr. 8, bl. Z18, sc. A, Ap.66, Sector 
6, cu adresa pentru corespondenţă la punctul de lucru din Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 96, sector 4 - intrarea prin 
str. Verzişori nr. 16, număr de ordine 1n Registrul Comerţului J40/29340/1994, CUI R06844726, cont nr. 

deschis la Banca UNICREDIT BANK, sucursala Titulescu, reprezentată prin 
domnul calitate de vănzător, denumit şi furnizor, 

şi 

1.2. Societatea SD3 Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL cu sediul in Bucureşti, sector 3, Calea Vitan, nr. 154-158, 
parter, birou nr. 2, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/9896/21.06.2017, CUI 
R037804020, titulara a contului nr.  deschis la Banca Comerciala Romana, 
reprezentata de  care are functia de Preşedinte C.A., in calitate de cumpărător, au Incheiat prezentul 
contract. 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI 

2.1.Vănzătorul se obligă să văndă, iar cumpărătorul să cumpere produsele comercializate de furnizor 1n vederea 
revănzării sau utilizării acestora in cadrul activităţii sale comerciale. 

2.2.Vănzătorul se obligă ca, la data achitării integrale a mărfii de către cumpărător, să transmită acestuia 
proprietatea mărfii. Cumpărătorul se obligă să primească marfa şi să plătească pretul convenit la termenele şi 1n 
conditiile stipulate in contract. Marfa care face obiectul prezentului contract de vănzare-cumpărare se va specifica 
1n anexele la contract, reprezentate de facturi, prin cantitate, denumire, cod al produsului şi pret, 

3. TERMENUL CONTRACTULUI 

3.1. Prezentul contract se incheie pentru o perioadă de 12 luni, cu Incepere de la data semnării contractului. 

3.2 Contractul se prelungeşte automat pentru perioade egale cu cea initială, dacă niciuna dintre părti nu notifică 
incetarea acestuia cu cel puţin 15 zile Inainte de data la care expiră perioada pentru care a fost incheiat sau 
prelungit. 

4. PREŢUL 

4.1.Pretul produselor văndute de furnizor este prevăzut 1n lista de preturi a furnizorului, aflată 1n aplicaţia de 
comenzi a platformei AUTO TOTAL. 

4.2.Pretul este determinat exclusiv TVA. 
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4.3,1n cazul in care furnizorul va acorda cumpărătorului anumite discount-uri suplimentare, in funcţie de volumele 
de achizitii şi de termenele de plată, acestea urmează a fi stabilite de părţi de c,omun acord. 

4.4.Preţurile pot fi modificate oricând pe durata de desfăşurare a prezentului contract, conform ofertei comerciale 
a furnizorului. 

5. MODALITĂTI ŞI CONDITII DE PLATĂ 

5.1.Cumpărătorul are obligaţia de a efectua plata preţului produselor 1n termenele şi Tn condiţiile contractului. 

5.2. Termenul de plată este de zile de la data emiterii facturii. 1n cazul 1n care cumpărătorul nu achită la 
scadenţă o sumă datorată vânzătorului în temeiul prezentului contract iar intârzierea la plată depăşeşte cu mai 
mult de 15 de zile data de scadenţă, atunci cumpărătorul decade din beneficiul termenului de plată şi orice alte 
sume datorate de acesta vânzătorului vor deveni scadente imediat, la acea dată, chiar dacă aveau scadenţe 
ulterioare. De la data implinirii termenului de 15 zile de la scadenţa unei sume, in cazul 1n care vânzătorul optează 
să continue derularea contractului, cumpărătorul nu va mai beneficia de termen de plată pentru facturile ulterioare, 
care vor fi scadente imediat, de la data emiterii fiecărei facturi in parte. 

5.3. Cumpărătorul va achita vânzătorului preţul stipulat printr-una din modalităţile menţionate mai jos, 1n funcţie 
de opţiunea vânzătorului: 

a) ordin de plată 

b) filă cec 

c) numerar — 1n condiţiile prevăzute de legislaţia 1n vigoare 

d) bilet la ordin 

e) prin compensare, acolo unde este cazul. 

5.4. Părţile pot conveni, prin act adiţional la prezentul contract, ca plata să se efectueze la anumite intervale de 
timp, pentru intreaga valoare a mărfurilor vândute In perioada stabilită. 

5.5. Furnizorul poate solicita plata integrală sau parţială in avans în cazuri particulare, 1n funcţie de sortimentul 
sau cantitatea de produse comandat/ă. 

5.6. Cumpărătorul se obligă să comunice in scris vânzătorului, 1n cel mai scurt termen de la data când ia 
cunoştinţă de astfel de evenimente, dar nu mai târziu de 5 (cinci) zile, eventuala intrare a societăţii 1n stare de 
dizolvare, lichidare, reorganizare, insolvenţă, faliment. 1n situaţia modificării acţionariatului, băncii, contului 
bancar, adresei sediului social, adresei de livrare sau alte date legate de livrarea şi plata produselor, cumpărătorul 
îl va anunţa pe vânzător cu cel puţin 5 zile inainte de a iniţia astfel de modificări, cu explicarea motivelor care stau 
la baza acestora. Vânzătorul are dreptul de a Inceta acest contract sau orice livrare dacă va considera că 
schimbările avute in vedere pun sub semnul intrebării solvabilitatea cumpărătorului sau dacă acesta nu 
informează vânzătorul cu privire la cele de mai sus. 

5.7. 1n conformitate cu dispoziţiile art. 1506 din Noul Cod Civil, părţile inţeleg să reglementeze de comun acord 
modalitatea de imputare a plăţilor pe care cumpărătorul le va face furnizorului 1n temeiul Contractului, Părţile 
stabilesc 1n mod expres faptul că toate plăţile pe care cumpărătorul le va realiza către furnizor în temeiul 
Contractului vor stinge datoriile cele mai vechi ale cumpărătorului faţă de furnizor, indiferent de menţiunile făcute 
de cumpărător pe documentele de plata, cu excepţia situaţiei 1n care vânzătorul va notifica 1n scris o altă ordine 
de compensare. Pentru evitarea oricărui echivoc, părtile declară că orice menţiuni efectuate pe documentele de 
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plata şi care nu vor fi in concordanţă cu dispoziţiile prezentului articol nu vor fi luate 1n considerare, fiind acte 
unilaterale ale cumpărătorului care nu pot modifica prevederile prezentului Contract incheiat prin acordul părţilor. 

6. LIVRAREA. TERMENE DE LIVRARE 

6.1. 1n vederea cumpărării mărfurilor distribuite de vănzător, cumpărătorul va trimite acestuia telefonic, pe email, 
prin intermediul platformei online a furnizorului (eOriginal) sau fax comandă, pe care sunt menţionate produsele 
comandate, cantitatea, precum şi locul livrării. 

6.2. 1n situaţia 1n care vănzătorul nu poate onora comanda inăuntrul termenului de livrare, acesta se obligă să 
comunice 1n termen de maxim 48 de ore posibilitatea onorării comenzii. 

6.3. Termenul estimat de livrare a produselor comandate va fi stabilit 1n momentul confirmării comenzii. 

6.4. Vănzătorul va preda produsele comercializate cumpărătorului la locaţiile indicate de acestain comandă. 

6.5. Transportul bunurilor se va asigura de către furnizor pe propria cheltuială, Trl situaţia în care comanda este 
de minim 90 RON + TVA. Dacă comanda este mai mică de 90 RON + TVA, vănzătorul va factura 
cumpărătorului contravaloarea transportului, iar cumpărătorul se obligă să o achite. 

6.6. Vănzătorul poate livra marfă in avans faţă de termenele estimate fără acordul cumpărătorului. 

6.7. Termenul de livrare poate fi reprogramat de vănzător in cazul neindeplinirii de către cumpărător a obligaţillor 

ce cad Tri sarcina sa sau din alte motive care nu ţin de vănzător. 

6.8. Furnizorul va livra produsele Tnsoţite de documentele necesare 1n vederea comercializ'ării acestora, conform 
normelor legale in vigoare. 

7. MARCARE ŞI AMBALARE 

7.1. Marcarea şi ambalarea produselor prevăzute 1n factura ce Insoţeşte marfa intră 1n obligaţille furnizorului şi 

se efectuează conform standardelor şi normelor tehnice in vigoare, dacă este cazul. 

8. GARANTII 

8.1. Vănzătorul răspunde numai pentru viciile ascunse ale produselor care sunt imputabile producătorului 

acestora (viciile ascunse care constituie erori de fabricaţie, datorate materialelor folosite sau manoperei, care nu 
au fost cunoscute şi nici nu puteau fi cunoscute de către cump'ărătoruliutilizatorul produselor prin mijloace 
obişnuite de verificare), apărute in condiţille utilizării lor normale potrivit destinaţiei produselor şi care fac improprie 
folosirea lor potrivit acestei destinaţii. 

8.2. Perioada de garanţie este de: 

24 de luni pentru acumulatori şi amortizoare 

12 luni pentru anvelope, alarme auto 

12 luni pentru reperele recondiţionate 

8 luni pentru toate celelalte produse, cu excepţia următoarelor categorii de produse: accesorii auto, curele 
transmisie, elemente de aprindere, filtre (aer, ulei, combustibil), becuri, ştergătoare de parbriz, soluţii spălat 

parbriz, uleiuri, aditivi, 

antigel, lichid de frână, care sunt consumabile. 
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Intervalui de timp se Injurnătăţeşte atunci când reperele sunt montate pe automobile cu regim special de utilizare: 
taxi, ambulanţă, autovehicule transport valori (blindate), maşini frigorifice, şcoală şoferi, autovehicule utilizate in 
competiţii sportive. Pentru produsele care au garanţie acordată de producător, aceasta se va aplica conform cu 
documentaţia producătorului. 

8.3. Perioada de garanţie incepe să curgă de la data predării bunurilor către cumpărător. Furnizorul răspunde 1n 
perioada de garanţie pentru buna funcţionare a produselor vândute. 

8.4. Cumpărătorul are obligaţia să manipuleze, să transporte, să dezambaleze, să depoziteze, să conserve, să 
pună 1n funcţiune şi să utilizeze produsele in conformitate cu prescripţiile date de furnizor şi cu grija unui depozitar. 
Furnizorul nu răspunde pentru defecţiunile apărute ca urmare a nerespectării acestor obligaţii de către 
cumpărător. 

8.5. Garanţia se acordă cu condiţia montării pieselor intr-o unitate service specializată, autorizată RAR, potrivit 
tipului de autovehicul şi tipului de lucrare, potrivit normelor legale aplicabile. Produsele care prezintă 1n perioada 
de garanţie defecte de material sau de fabricaţie vor fi inlocuite cu altele. 

Piesele ce fac obiectul unei cereri de garanţie vor fi insoţite obligatoriu de următoarele documente: 

factura de achiziţie 

dovada montării intr-un service autorizat (deviz de lucru care să conţină felul lucrării, factura pentru 
prestarea serviciilor) 

descrierea detaliată a defectului constatat sau a deficienţei (nota tehnică de constatare) 

copie după certificatul de Inmatriculare sau cartea de identitate a maşinii pe care a fost montată piesa. 

rezultatele obţinute 1n urmă diagnostic'ării utilizând mijloace specifice 1n funcţie de reper (exemple: pentru 
amortizoare test suspensie; pentru componente gestionate de către calculator coduri de eroare i parametrii 
relevanţi utilizând tester de diagnoză; pentru intervenţii asupra sistemului de frânare rezultatele obţinute la standul 
de testare frâne) 

8.6. Documentele de mai sus trebuie să includă obligatoriu ca informaţii relevante: 

numărul de kilometrii şi data calendaristică la montarea şi demontarea piesei 

codurile pieselor care au fost montate Impreună cu reperul pentru care se solicită garanţia 

toate operaţiunile efectuate 

Lipsa unui singur document atrage după sine respingerea solicitării de acordare a garanţiei. 

8.7. Nu se acordă garanţie sau această se anulează 1n următoarele cazuri: 

8.7.1. Cumpăr'ătorui a comandat in mod greşit produsul sau a furnizat date de identificare eronate. 

8.7.2. Produsul/materialul a fost utilizat 1n alte scopuri sau pe alte vehicule decât cele indicate de producător. 

8.7.3. Produsele nu au fost montate/instalate/reglate/verificate intr-o unitate de service auto autorizată conform 
prevederilor din prezentul certificat, ori aceste operaţii au fost efectuate fără scule ori dispozitive adecvate, fără 

respectarea tehnologiei de lucru stabilită de constructorul vehiculului sau a fabricantului produsului. 
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8,7.4. La terminarea reparaţillor unitatea de service auto nu a efectuat operaţiile de verificare, etalonare, reglare 
impuse de constructorul vehiculului sau fabricantul produselor. 

8.7.5. Uzura sau defectul produsului se datorează suprasolicitarii, intreţinerii sau reglajelor/verificărilor pedodice 
necorespunzătoare, ori a intervenţillor neautorizate asupra produsului in perioada de garanţie a acestora. 

8.7.6. Vehiculul pe care a fost montat produsul a fost folosit In alte scopuri decât cel prevăzut de constructor sau 
a fost exploatat in condiţii necorespunzătoare: porniri cu robot sau prin tractare, depăşirea greutăţii maxime 
admise, competiţii sportive, raliuri, ori au fost modificate instalaţiile i sistemele acestuia. 

8.7,8. Piesele prezintă urme de lovituri, zgârieturi, indoituri sau acţiunea unor factori externi. 

8.7.9. Piesele prezintă o uzură anormală. 

8.7.10 Piesele se defectează în urma unui montaj necorespunzător. 

8.7.11. Defecţiunea este cauzată de lipsa verificărilor la timp sau periodice. 

8.7.12. Piesa a fost montată Intr-un ansamblu cu alte piese defecte sau modificate, 

8.7.13. Piesa prezintă deficienţe din cauza unui accident de circulaţie sau de altă natură (şocuri termice, electrice, 
mecan ice). 

8.7.14 Instalarea neautorizată pe vehicul de echipamente/ accesorii altele decât cele din echiparea din fabrică, 

8.7.15. Demontarea In părţi componente sau subansamble a produselor, ori deteriorarea sigiliilor aplicate de 
producător, acolo unde este cazul. 

8.7.16 Piesele de uzură a căror longevitate depinde de timpul de utilizare a vehiculului. 

8.7.17 Defectarea produselor datorită prezenţei corpurilor străine, prafului, mizeriei In zonele de funcţionare a 
acestora (Exemple: sistemul de ungere, hidraulic, admisie, etc.). 

8.7.18. Nerespectarea intervalului şi a programului de revizii tehnice, stabilite de constructorul vehiculului. 

8.7.19 Vehiculul pentru care este destinat produsul este neînmatriculat ori inspecţia tehnică periodică a expirat 
Inaintea apariţiei cazului de garanţie. 

8.7.20 Returnarea reperelor defecte se face la mai mult de 15 de zile de la constatarea disfuncţionalităţii. 

8.7.21 Asupra reperului reclamat s-a intervenit după demontare (prin spălare, ştergere, periere sau prin orice alte 
mijloace — reperul ce face obiectul garanţiei nu se spală, şterge, periază). 

8.7.22 Produsul reclamat a fost expediat Intr-un ambalaj necorespunzător sau care nu a putut proteja integritatea 
sa. 

Pentru piese de schimb de origine procedura de acordare a garanţiei este specifică fiecărui producător, fiind 
necesară deplasarea autoturismului pe care s-a montat piesa la cel mai apropiat dealer al importatorului; garanţia 

fiind preluată de reţeaua importatorului. 8.8. Nu se acceptă la retur piesele cu ambalaje deteriorate (rupte, scrise, 
murdare), fără ambalaj sau incomplete. Nu se acceptă la garanţie piesele incomplete sau care au fost expediate 
In ambalaje care nu asigură integritatea lor pe durata transportului. 

8.9. Garanţia pentru produsele vândute este acordată numai sub condiţia achitării la timp de către cumpărător a 
preţului vănzării precum i a oricăror alte datorii ajunse la scadenţă pe care cumpărătorul le are faţă de vânzător. 
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Pe perioada unor astfel de intârzieri la plată, obligaţia de garanţie este suspendată. 1n cazul l'n care Tntârzierea 
la plata oricărei sume datorate de către cumpărător vânzătorului depăşeşte 30 de zile, atunci obligaţia 
vânzătorului de a garanta pentru produsele vândute incetează la data expirării acestui termen. Apariţia unui defect 
şi semnalarea acestuia de către cumpărător nu dă dreptul acestuia să intarzie sau să nu efectueze plata preţului 
produselor sau a oricăror alte sume datorate vânzătorului. 

8.10. Obligaţia de garanţie constă in repararea gratuită sau inlocuirea produselor defecte, in cazul în care 
defectele (viciile ascunse de fabricaţie) fac imposibilă utilizarea lor conform destinaţiei acestora. În cazul 1n care 
reparaţia sau Tnlocuirea nu sunt posibile, vânzătorul va restitui cumpărătorului preţul achitat de acesta pentru 
produsele defecte. 

8,11. Obligaţia de garanţie asumată de vânz'ător este limitată la repararea sau Inlocuirea produselor defecte sau 
la restituirea preţului,In condiţiile menţionate mai sus. Vânzătorul va fi exonerat de orice răspundere suplimentară 
şi nu va fi in niciun caz răspunzător faţă de cumpărător sau faţă de orice utilizator al produselor, in baza acestei 
garanţii acordate sau 1n orice alt mod, pentru orice alte solicitări de compensaţii pentru eventuale prejudicii, 
pretenţii, cheltuieli sau pierderi decurgând din orice 'intârzieri 1n utilizarea produselor sau ansamblurilor / 
mecanismelor / maşinilor / vehiculelor în care acestea au fost incorporate, 1ntreruperi in lucru, perioade de 
neutilizare a produselor, oricare ar fi durata acestora, reduceri de profit, daune indirecte, etc. 

8.12. Vânzătorul nu va răspunde nici pentru prejudicii create de produsele defecte altor produse sau piese din 
ansamblurile / mecanismele / maşinile / vehiculele 1n care acestea au fost incorporate, sau pentru prejudicii aduse 
proprietăţii sau persoanelor cauzate de produsele defecte, sau pentru orice alte daune având legătură, in orice 
mod, cu produsele, răspunderea vânzătorului fiind Inlăturată 1n limita maximă permisă de lege. 

9. RECEPŢIA MARFII 

9.1. Recepţia bunurilor se va face de către reprezentantul cumpărătorului la locul şi data livrării. 

9.2. Orice reclamaţie cantitativă se poate face numai prin menţionarea sa pe documentele de livrare. În lipsa 
menţiunilor pe aceste documente, recepţia cantitativă va fi considerată acceptată. 

9.3. Orice reclamaţie privind vicii vizibile va putea fi făcută numai Tri scris, în termen de 24 de ore de la momentul 
livrării. 1n cazul 1n care cumpărătorul nu formulează o reclamaţie privind vicii vizibile 1n acest termen, produsele 
livrate vor fi considerate ca nefiind afectate de vicii vizibile. 

9.4. Orice reclamaţie privind vicii ascunse, rebuturi, calitate, sau orice alte pretenţii referitoare la produsele livrate 
(cu excepţia reclamaţiilor cantitative şi privind viciile vizibile, care nu pot fi făcute decâtîn condiţille art. 9.2 şi 9,3, 
va putea fi făcută numai în scris,1n termen de 48 de ore de la momentul livrării, În cazul in care cumpărătorul nu 
formulează o reclamaţie 1n acest termen, produsele livrate vor fi considerate ca fiind recepţionate conform din 
punct de vedere calitativ. 

9,5. Lipsa unei reclamaţil scrise in termenele menţionate mai sus reprezintă acceptarea produselor şi dă naştere 

obligaţiei de plată a preţului acestora 1n sarcina cumpărătorului. 

9.7. Orice reclamaţie calitativă sau refuzul de a primi marfa livrată pentru motive ce ţin de calitatea acesteia 
trebuie făcutăln scris şi trimisă furnizorului în maxim 48 de ore de la livrarea mărfurilor sau de la primirea facturii, 
conform celor de mai sus. Reclamaţia trebuie să aibă formă unei notificări şi să fie trimisă cu confirmare de 
primire. În cazul in care furnizorul nu primeşte o asemenea notificare sau dacă cumpărătorul nu poate face 
dovadă primirii de către fumizor a unei asemenea notificări, marfa se consideră livrată fără obiecţiuni iar factura 
aferentă se consideră acceptată la plată, cumpărătorul nemaiputând invoca ulterior alte vicii ale mărfurilor şi 

neputând refuza plata facturii primite. 



1111 
1111 TIOTA I 

9.8. in cazul primirii unei reciamaţii scrise conform art. 9.2 — 9.4 de mai sus, vănzătorul, in termen de maxim 5 
zile lucrătoare de la primirea reclamaţiei, poate să răspundă cu punctul său de vedere sau poate să decidă: 

9.8.1. respingerea reciamaţiei; 

9.8.2. remedierea sau inlocuirea mărfii reclamate pe cheltuiala sa; 

9.8.3. acordarea unui discount. 

9.9. Cumpărătorul nu este indreptăţit să solicite daune interese cu privire la calitatea sau cantitatea mărfurilor 
achiziţionate de la vănzător dacă nu a respectat procedurile de reclamaţie sus-menţionate, cu excepţia cazurilor 
acoperite de garanţia pentru fiecare produs. 

9.10. Refuzul unor bunuri nu îl scuteşte pe cumpărător de obligaţia de a plăti bunurile pe care nu le refuză sau 
de a executa alte obligaţii 1n conformitate cu acest contract. 

9.11. 1n orice situaţie 1n care cumpărătorul va returna produse către furnizor, iar furnizorul va accepta returul 
produselor, furnizorul va emite in termen de 5 zile de la primirea produselor o factură de retur. Factura de retur 
va fi disponibilă pe site-ul de internet /portalul furnizorului. Cumpărătorul va avea acces la portalul fumizorului 1n 
baza numelui de utilizator si a parolei pusă la dispoziţia sa de furnizor. 

9.12. Cumpărătorul se obligă 1n mod expres să acceseze site-ul furnizorului si să descarce factura de retur de pe 
acest site, precum şi să o introducă in evidenţele contabile proprii. Fumizorul nu va fi răspunzător pentru nicio 
situaţie generată de neîndeplinirea de către cumpărător a acestei obligaţii asumate, iar 1n cazul 1n care furnizorul 
va suferi vreun prejudiciu, de orice natură (inclusiv amenzi ori alte sancţiuni), ca urmare a faptului că cumpărătorul 
nu va înscrie 1n evidenţele contabile proprii factura de retur, atunci cumpărătorul se obligă să 11 despăgubească 
pe furnizor pentru Intregul prejudiciu astfel produs. 

10. TRANSFERUL PROPRIETĂŢII 

10.1. Transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor se face doar la data achitării integrale a produselor. 

10.2. Riscurile cu privire la bunurile livrate se transferă către cumpărător la momentul livrării produselor, respectiv 
la data menţionată pe documentul de transport sau pe factura care insoţeste livrarea. 

11. DREPTURILE SI OBLIGAŢIILE CUMPARATORULUI 

11.1. Drepturile cumpărătorului: 

11.1.1 Cumpărătorul are dreptul de a primi bunurile ce fac obiectul prezentului contract in termenele şi 1n condiţiile 
stipulate. 

11.1.2 Cumpărătorul are dreptul de a beneficia de campaniile publicitare pe care le va realiza vănzătorul la nivel 
naţional, 1n vederea promovării mărcilor sale care fac obiectul dreptului de folosinţă neexclusivă. 

11.1.3 Cumpărătorul poate solicita vănzătorului materiale publicitare necesare activităţii de marketing şi reclamă 
pe plan local, avănd şi obligaţia corelativă de a achita preţul acestor materiale. 

11.1.4 Cumpărătorul va putea beneficia de orice promoţii şi oferte speciale pe care le va desfăşura fumizorul in 
scopul popularizării firmei, produselor sau serviciilor sale, 1n limitele de volum şi de timp specificate 1n informarea 
asupra fiecăreia dintre ele, 1n condiţiile prevăzute la Anexa nr.3. 
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11.1.5 Cumpărătorul va putea obţine orice bunuri oferite de furnizorin cadrul acestor promoţii in scopul stimulării 
vânz*ărilor furnizorului, 1n cazul 1n care va Indeplini condiţiile anunţate de acesta şi pe intreaga durată de 
desfăşurare a promoţiilor, in condiţiile prevăzute la Anexa nr.3. 

11.2. Obligaţiile cumpărătorului: 

11.2.1. Cumpărătorul se obligă să achite in condiţiile şi termenele agreate toate sumele datorate vânzătorului cu 
titlu de preţ pentru produse, precum şi orice alte sume datorate in temeiul prezentului contract. 

11.2.2 Cumpărătorul este obligat să predea bateriile şi acumulatorii auto (dacă este cazul) vânzătorului, 
producătorilor respectivelor bunuri sau unui operator economic care este autorizat să execute colectarea in 
numele producătorului, în conformitate cu art. 7 alin. (16) lit. d) din HG nr. 1032/2008. 

12. CONFIDENŢIALITATE 

12.1 Pe durata prezentului contract şi pe o perioadă de 2 ani după Incetarea acestuia, cumpărătorul se obligă să 
păstreze strictă confidenţialitate a tuturor datelor in legătură cu activitatea furnizorului sau orice altă informaţie pe 
care o va fi obţinut de la acesta de-a lungul derulării acestui contract, fiindu-i interzis a divulga cu ştiinţă sau din 
neglijenţă vreunui terţ aceste informaţii. 

12.2 Cumpărătorul se obligă să păstreze confidenţialitatea faţă de terti, să nu dezvăluie sub nici o formă şi prin 
niciun mijloc, să nu utilizeze in nicio modalitate, fie direct, fie indirect, fie 1n folosul său, fie 1n folosul altuia, niciun 
fel de materiale, acte, date, informaţii rezultate din / 1n legătură cu / aferente următoarelor: 

a) clauzele prezentului contract; 

b) orice informaţii puse la dispoziţia cumpărătorului de către vânzător 1n vederea derulării prezentului 
contract; 

c) orice informaţii referitoare la activitatea, modul de organizare, activităţile operaţionale, informaţii 

economico-financiare, etc. ale vânzătorului; 

d) relaţii contractuale sau de altă natură ale vânzătorului cu tertii; 

e) documente, tranzacţii, date, planuri de afaceri, planuri de lucru, proiecte, idei, concepte, 
secreteprofesionale, tehnici, specificaţii, planşe, machete, programe de calculator, documente de licitaţie, planuri 
strategice, planuri de acoperire teritorială, planuri de marketing / financiare, numele angajaţilor, clienţilor sau 
furnizorilor, precum şi alte informaţii tehnice, financiare sau de afaceri, grafice, informaţii scrise sau sub orice altă 

formă materială dezv'ăluite de către vânzător, care conţin informaţii confidenţiale, indiferent dacă se specifică sau 
nu că acestea sunt "confidenţiale" sau "proprietatea" acestuia etc, sau care aparţin vânzătorului şi pe care 
cumpărătorul le află 1n baza relaţillor contractuale incheiate cu acesta. 

g) mărcile, licenţele şi brevetele de invenţie; 

h) bazele de date (clienţi, furnizori, produse, liste de preţuri, etc.) şi toate informaţiile legate de acestea; 

i) raporturile cu partenerii contractuali; 

i) orice informaţii care sunt considerate de către vânzător drept confidenţiale, chiar dacă ele sunt 1n alte 
condiţii publice, acest aspect fiind adus la cunoşţinţa cumpărătorului, excepţie făcând societăţile de asigurări auto 
care pot fi Inştiinţate cu privire la preţurile de achiziţie ale cumpărătorului; 

k) orice alte date şi informaţii confidenţiale prin natura lor. 
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12.3 Documentele conţinând informaţii confidenţiale, aşa cum sunt definite la art. 12.2., aflate in posesia 
cumpărătorului, vor fi returnate vânzătorului de regulă imediat după ce se va fi terminat activitatea pentru care 
acestea au fost utile, dar cel mai târziu In 5 zile de la terminarea acestui Contract, excepţie făcând documentele 
care insoţesc marfa. 

12.4 Cumpărătorul va trata informaţiile confidenţiale primite de la vânzător cu aceeaşi atenţie cu care tratează 
orice alte informaţii similare. Atenţia acordată păstrării confidenţialităţii informaţiei va fi, în toate cazurile, egală cu 
atenţia pe care un profesionist diligent ar acorda-o, Tri circumstanţe similare, protejării confidenţialităţii propriilor 
informaţii. 

12.5 Corespunzător obligaţiei asumate şi reglementate in prezentul articol, cumpărătorul se angajează să nu 
dezvăluie nicio informaţie, direct sau prin intermediul unui terţ, cu excepţia cazurilor 1n care este abilitat sau 
Imputernicit In mod expres de către reprezentantul legal al vânzătorului. in această din urmă ipoteză, 

cumpărătorul se obligă ca informaţiile dezvăluite să se limiteze strict la aspectele convenite cu vânzătorul. 

12.6 Dacă cumpărătorul constată că informaţiile confidenţiale au fost, Tri mod neautorizat, deconspirate, pierdute 
sau folosite in alte scopuri decât cele stabilite, acesta va Inştiinţa prompt vânzătorul. 

12.7 Dacă cumpărătorul este solicitat de către organele judiciare sau administrative competenţe să dezvăluie 

informaţii confidenţiale astfel cum sunt acestea definite in prezentul capitol, l'n virtutea aplicăril unei legi sau altei 
norme juridice ori hotărârt judecătoreşti, cumpărătorul va inştiinţa prompt vânnzătorul despre această solicitare, 
în măsura permisă de lege si imediat ce acest lucru este posibil, pentru a da posibilitatea acestuia de a se pune 
sub protecţia unui ordin sau a unei alte dispoziţii legale adecvate privitoare la confidenţialitatea informaţiilor. 

12.8 Obligaţiile asumate de cumpărător şi reglementate In prezentul articol, vor fi interpretate in sensul că includ 
şi produc efecte în raport de oricare asociat, reprezentant, angajat şi / sau colaborator al acestuia. 

12.9 Cumpărătorul se declară de acord şi se obligă că, in cazul nerespectării prevederilor prezentului capitol, să 

achite vânzătorului, cu titlu de clauză penală, suma de 10.000 EURO (zece mii euro), pentru fiecare Tncălcare. 

12.10 Clauza penală devine scadentă după expirarea unui termen de 5 zile de la dată la care vânz'ătorul a 
constatat incălcarea şi a notificat pe cumpărător despre această Tncălcare. 

12.11 Următoarele situaţii exonerează de răspundere partea care le invocă: 

a) dezvăluirea informaţiei s-a facut după primirea acordului scris pentru aceasta; 

b) informaţia era publică la data dezvăluirii ei; 

c) cumpărătorul a fost obligat 1n mod legal să dezvăluie informaţia. 

13. DREPTURILE ŞI OBLIGATIILE VANZATORULUI 

13.1. Drepturile vânzătorului: 

13.1.1.Vânzătorul are dreptul de a 'incasa oricare şi toate sumele datorate de cumpărător in temeiul prezentului 
contract, In termenele şi condiţiile stipulate in acesta. 

13.1.2. Vânzătorul are dreptul de a denunţa ori rezilia unilateral prezentul contract 1n conformitate cu clauzele 
stipulate In acesta. 

13.1.3. Vânzătorul are toate drepturile corelative obligaţiilor asumate de cumpărător In temeiul prezentului 
contract, precum şi orice alt drept conferit de lege sau rezultând din contract şi care nu este menţionat 1n mod 
expres în prezentul capitol. 
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13.2 Obligaţiile vănzătorului: 

13.2.1 Vănzătorul are obligaţia să predea bunurile văndute, aşa cum sunt descrise acestea in anexele 
contractului, in termenele şi condiţille stipulate de părţi. 

13.2.2 Vănzătorul are obligaţia să garanteze pe cumpărător Impotriva evicţiunii şi Impotriva viciilor ascunse, In 
conformitate cu prevederile cap. 8 din prezentul contract. 

13.2.3 Vănzătorul va putea organiza campanii publicitare in vederea promovării imaginii mărcilor sale pe piaţă, 
precum şi materialele publicitare aferente. 

13.2.4 Vănzătorul va putea asigura, la cererea cumpărătorului sau din proprie iniţiativă, in conformitate cu politica 
sa generală de marketing, materiale publicitare necesare activităţilor de marketing şi reclamă pe plan local (afişe, 
postere, flyer-e, leaflets, etc). 

14. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 

14.1. Părţile se obligă reciproc la executarea intocmai şi la timp a obligaţiilor contractuale. Pentru neexecutarea 
1n totalitate sau în parte, ori pentru executarea necorespunzătoare a obligaţillor prevăzute 1n contract, părţile 
datorează daune interese. 

14.2. Cumpărătorul este de drept 1n Intărziere pentru neexecutarea obligaţiei de plată a preţului i a oricăror alte 
sume datorate vănzătorului la data scadenţei şi datorează daune 1n cazul neindeplinirii obligaţiilor. 

14.3. Nerespectarea obligaţiei de plată a preţului produselor achiziţionate, precum şi a oricăror altor sume 
datorate de cumpărător către furnizor în temeiul prezentului contract, atrage 1n sarcina cumpărătorului obligaţia 
la plata de penalităţi de 0,5% din suma restantă, datorate pentru fiecare zi de Intărziere. 

14.4. Penalităţile curg pănă la data plăţii intregului debit scadent şi pot depăşi debitul la care sunt calculate. 
Penalităţile prevăzute în prezentul articol nu exclud dreptul vănzătorului de a solicita orice alte daune in cazul 1n 
care prin fapta culpabilă a cumpărătorului acesta suferă un prejudiciu. 

15. iNCETAREA CONTRACTULUI 

15.1. Prezentul contract expiră la termenul stipulat in art. 3, in situaţia 1n care una dintre părti notifică celeilalte 
intenţia sa de Incetare a contractului. 

15.2. Vănzătorul poate să rezilieze In mod unilateral prezentul contract, in special dacă apare unul din 
evenimentele de mai jos: 

15.2.1. Cumpărătorul nu achită in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data stabilită orice sumă datorată 
vănzătorului şi care intră sub incidenţa prezentului contract; 

15.2.2. La data deschiderii procedurii falimentului, dizolvării, lichidării sau radierii impotriva cumpărătorului; 

15.2.3. Cumpărătorul nu respectă vreuna din obligaţiile care decurg din prevederile art. 11 şi 12 de mai sus; 

15.2.4.1n orice alte situaţii prevăzute de lege sau stipulate expres 1n prezentul contract. 

15.3. 1n aceste cazuri, contractul se desfiinţează de plin drept la data primirii de către cumpărător a notificării de 
reziliere unilaterală, fără a mai fi necesară punerea 1n intărziere a cumpărătorului, fără a fi necesară intervenţia 
instanţelor judec'ătoreşti şi fără orice altă formalitate prealabilă. Furnizorul poate totuşi opta Intre rezilierea de plin 
drept a contractului şi obligarea cumpărătorului la executare. 15.4. in situaţia prevăzuta la art. 15.2 pc. iii. de mai 
sus rezilierea contractului intervine dacă 1n termen de 15 zile de la data primirii de către cumpărător a unei 
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notificări prin care furnizorul invocă o incălcare a obligaţiilor contractuale cumpărătorul nu1şi Indeplineşte obligaţia 
astfel cum este ea stipulată in prezentul contract sau nu remediază situaţia invocată de furnizor. Rezilierea 
intervine de drept la dată menţionată, fără a mai fi necesară punerea 1n Intărziere sau o altă formalitate in afară 
de notificarea sus-amintită şi fără a fi necesară intervenţia instanţelor judecătoreşti. 

15.5. Părţile pot denunţa unilateral prezentul contract, cu un preaviz de 30 de zile. 1n această situaţie, partea care 
are iniţiativa încetării contractului nu poate fi obligată la plata de daune interese ca urmare a denunţării. 

16. CONSECINŢE ALE INCETĂRII CONTRACTULUI 

16.1.in cazul încetării prezentului contract, cumpărătorul este obligat: 

16.1.1.să plătească toate sumele datorate furnizorului, chiar dacă asemenea sume au o scadenţă ulterioară datei 
încetării contractului; 'in acest caz, toate sumele datorate de cumpărător furnizorului vor deveni scadente în 
termen de 3 zile de la data încetării contractului; 16.1.2.in cazul 1n care nu respectă obligaţia prevăzută la ar. 
16.1.1, vănzătorul poate opta intre a obliga cumpărătorul să achite sumele datorate şi a-I obliga să restituie, pe 
cheltuiala sa, toate produsele aflate 1n stoc şi care nu au fost integral plătite; 

16.2. In cazul încetării contractului înainte de termen, cumpărătorul nu are dreptul de a solicita restituirea niciunei 
sume achitate fumizorului 1n temeiul prezentului contract, cu excepţia plăţilor in avans pentru produse care nu au 
fost livrate pănă la data încetării contractului. 

17. NOTIFICĂRI 

17.1. Orice notificare menţionată în prezentul contract va fi considerată comunicată dacă este transmisă prin 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin curier sub semnătură de primire sau prin executor 
judecă'toresc la următoarele adrese: 

Pentru furnizor: 

1n atenţia: 

Adresa: Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 96, sector 4 - intrarea prin str. Verzişori nr. 16, 

Pentru cumpărător 

1n atenţia:  

Adresa: 

17.2. Orice alte comunicări realizate în scopul desfăşurării prezentului Contract pot fi realizate conform art. 12.1 
sau prin fax ori email, la următoarele nr. de fax/adrese de email: 

Pentru furnizor: Fax:  ; Email: , yr ct / • 121');; qie,4t,tiLlt,03-e-ti-i-f 

Pentru cumpărător Fax: ; Email:  



1 1 1 1 
11,1- 111 T1111,41 

17.3. Comunicărileinotificările verbale nu sunt luate in considerare de niciuna din părţi dacă nu sunt consemnate 
prin una din modalităţile mai sus prevăzute. 

18. FORŢA MAJORĂ 

18.1. Forţa majoră cuprinde toate evenimentele ce se vor produce după intrarea in vigoare a contractului, in afara 
voinţei şi controlului părţilor, precum: cutremure, incendii, război, catastrofe etc, şi care impiedică, total sau parţial, 
indeplinirea obligaţiilor din contract. 18.2. Prin notificarea situaţiei de forţă majoră către cealaltă parte, partea 
afectată de forţa majoră va fi exonerată fără nicio răspundere din partea ei de a execută obligaţiile sale din 
prezentul contract, dar numai in măsura şi numai pentru perioada In care executarea obligaţillor sale este 
Impiedicată de cazul de forţă majoră. 

18.3, Notificarea va include o descriere a naturii evenimentului, cauzele sale şi consecinţele posibile. Partea care 
reclamă forţa majoră va notifica celeilalte părţi terminarea acestei perioade. Toate notificările făcute conform 
acestui alineat vor fi trimise in 15 zile de la data de incepere sau terminare a cazului de forţă majoră, prin scrisoare 
recomandată sau în cel mai scurt timp posibil. 

18.4. Partea invocând forţa majoră va prezenta celeilalte părţi confirmarea existenţei faptelor constituind forţă 
majoră sub formă unei declaraţii sau certificat al oricărui organ guvemamental sau instituţie calificată ori Camera 
de Comerţ. 

18.5. 1n cazul in care un asemenea certificat nu poate fi obţinut, partea care reclamă forţa majoră va putea in 
locul acestuia să facă o declaraţie autentificată la notariat, descriind în detaliu faptele reclamate ca forţă majoră 
şi motivele pentru care un certificat sau declaraţie autorizată, confirmând aceste fapte, nu pot fi obţinute. 

18,6. Dacă aceste Imprejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 3 (trei) luni, fiecare partener poate renunţa 
la executarea contractului pe mai departe. 1n acest caz, niciuna din părţi nu are dreptul de a cere despăgubiri de 
la cealaltă parte, dar ele au indatorirea de a-şi onora toate obligaţiile scadente până la această dată. 

19. LITIGII 

19.1. Litigiile care se vor naşte din prezentul contract sau in legătură cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare 
la validitatea, interpretarea, executarea sau desflinţarea lui vor fi soluţionate pe cale amiabilă. 

19.2. Dacă părţile nu vor ajunge la o Inţelegere amiabilă, atunci litigiile vor fi inaintate spre soluţionare instanţelor 
de drept comun competenţe din Bucureşti. 

20. NULITATEA PARŢIALĂ 

20.1. 1n cazul 1n care o clauză sau o parte din prezentul contract va fi declarată nulă, clauzele rămase valabile 
vor continua să-şi producă efectele, cu excepţia cazurilor 1n care clauza sau partea anulată va conţine o obligaţie 

esenţială. Acestea sunt următoarele: furnizarea de produse, plata preţului aferent produselor. 

20.2. in cazul in care se va constata nulitatea unei clauze esenţiale, părţile vor renegocia clauzele contractuale 
şi vor Incerca Inlocuirea clauzei nule cu una valabilă, voinţa părţilor fiind aceea de a continua desfăşurarea 
contractului. 

20.3. 1n situaţia 1n care părţile nu vor ajunge la un acord sau nu vor putea Inlocui clauza lovită de nulitate cu una 
care să păstreze echilibrul contractual, ele vor putea hotărl incetarea prezentului contract de comun acord. 
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21. CESIUNEA CONTRACTULUI 

21.1. Cumpărătorul nu va cesiona drepturile şi obligaţiile ce îi revinin baza acestui contract unei terţe persoane, 
fără acordul scris al furnizorului. 

21.2, Acordul va fi comunicat in termen de maxim 15 zile de la data când s-a cerut consimţământul. 

21.3. 1n caz că furnizorul nu răspunde in termenul stabilit, se consideră că acesta nu consimte la cedarea 
contractu lui. 

21.4. 1n toate cazurile, furnizorul va acceptă cesiunea drepturilor şi a obligaţiilor decurgând din contract către un 
alt cumpărător in cazul în care acesta din urmă face parte din cadrul aceluiaşi sistem de reparatori cu 
cumpărătorul iar contractul nu poate fi continuat pe mai departe cu actualul cumpărător. 

21.5.1n condiţiile legii, fumizorul poate ceda oricare sau toate drepturile şi obligaţiile celi revin conform prezentului 
contract fără a fi necesar acordul cumpărătorului, cu condiţia ca terţul cesionar să Tşi asume toate obligaţiile 

prevăzutein sarcina fumizorului. 

22. DISPOZIŢII FINALE 

22.1. Completările şi modificările aduse prezentului contract, inclusiv anexelor - parte integrantă a contractului - 
nu sunt valabile şi opozabile 1ntre părţile contractante decât dacă sunt făcute printr-un act adiţional semnat şi 

ştampilat de ambele părţi prin reprezentanţii legali. 

22.2. Prezentul contract constituie singurul instrument juridic probant pentru soluţionarea eventualelor litigii Tritre 
părţi pe cale amiabilă ori, 1n caz de neînţelegere, prin acţiune In justiţie adresată instanţei competente, 

22.3. Prezentul contract are următoarele anexe: 

Vanzatorul autorizeaza Cumparatorul privind dreptul acestuia de a face publice clauzele prezentului contract 
prin publicarea acestora pe site-ul propriu si implicit de a prelucra datele cu caracter personal in raport cu 
obligatiile contractuale si ale Regulamentului UE 679 / 2016, 

Anexa nr. 1 - Condiţii de recepţie a pieselor la schimb şi a comenzilor speciale şi retururilor pentru piese 
OE; 

Anexa nr. 2 — Retururi 

Anexa nr. 3 - Convenţie privind participarea la campanii promoţionale 

Anexa nr. 4 - Instruire si perfecţionare (se semnează dacă este cazul) 

22.4. Contractul intră 1n vigoare la data semnării de către părţi. 

22.5. Contractul a fost incheiat 1n 3 exemplare semnate de reprezentanţii legali ai celor două părţi contractuale - 
două la furnizor şi unul la cumpărător. 

23.1. TRANSPARENTA 

Cumparatorul autorizeaza Vanzatorul privind dreptul acestuia de a face publice clauzele prezentului contract prin 
publicarea acestora pe site-ul propriu si implicit de a prelucra datele cu caracter personal in raport cu obligatiile 
contractuale si ale Regulamentului UE 679 / 2016. 

Prezentul contract s-a Incheiat astăzi, 1n data de la sediul 
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SEMNĂTURI: 

Părţile declară în mod expres faptul că toate clauzele conţinute de prezentul contract au fost citite şi acceptate 
de către ele. Părţile declara In mod expres faptul că acceptă conţinutul clauzelor care pot fi considerate neuzuale 
in sensul menţionat de art. 1203 Cod civil (in special art. 3.2, art, 5.2 şi 5.3, art. 6.7, art. 8, art. 9, art. 13.1 pc. 
art. 15.5, art. 16.1.1 şi art.19.2) cuprinse in prezentul contract, iar semnarea contractului constituie dovada 
acceptării clauzelor respective. Aceste clauze produc efecte depline in raporturile dintre părţi. 

FURNIZOR 

SC AD AUTO TOTAL 

Prin repreze nt 

CUMPĂRĂTOR 

Prin reprezentant 
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ANEXA 1 

Condiţii de recepţie a pieselor la schimb şi a comenzilor speciale şi retururilor pentru piese OE 

1. Piesa să nu prezinte modificări de natură fizică (să nu fie spartă, crăpată, Indoită, sau să prezinte urme 
de lovituri). 

2. Piesa să fie completă (să nu aibă piese componente lipsă, să aibă aceleaşi componente ca cea nouă) 
Ex.: pompa servo să fie trimisă cu fulie, dacă cea nouă a fost primită cu fulie; caseta de direcţie să fie trimisă cu 
bielete de directive dacă cea nouă a fost primită cu bieletele montate, etc. 

3. Piesa să nu fie dezasamblată. 

4. Piesa trimisă să fie cea care a funcţionat pe maşină pănă la momentul Inlocuirii. 

5. Piesa să nu prezinte rugină excesivă la exterior (carcasă), 

6. in cazul casetelor de direcţie este foarte important să se verifice ca axul intern al acesteia să nu prezinte 
rugină; acest lucru se poate verifica foarte uşor prin inlăturarea burdufurilor de direcţie. 

7. Caseta de direcţie trebuie să aibă canelurile de conectare in stare perfectă. 

8. Filetele găurilor de fixare a piesei pe maşină să fie In stare bună, 

9. Conductele de la nivelul casetei sau al pompei să nu fie obturate, rupte, Indoite. 

10. Piesa să nu prezinte urme de sudură sau de alte lipituri. 

Pentru comenzile şi retururile pieselor OE, cumpărătorul se obligă a respecta condiţille menţionate 1n ofertele 
scrise şi transmise de AD Auto Total, care se consideră anexe ale prezentului contract, respectiv: 

1. Oferta este valabilă 7 zile, 1n limita stocului disponibil. 

2. Preţurile transmise sunt 1n RON, nu conţin TVA şi ţin cont de discount-ul clientului, fiind valabile pentru 
cursul valutar anunţat. 

3. Emiterea comenzii ferme este echivalentă cu acceptarea ofertei vănzătorului şi are valoare de contract 
de vănzare-cumpărare. 

4. Comanda fermă reprezintă obligaţia clientului de a achiziţiona bunurile comandate, 

5. Odată lansată comanda, nu se poate renunţa sau retuma piesa. 

6. Reclamaţiiie se vor trimite numai pe e-mail la adresa originale@autototal.ro sau pe fax la numărul 
021.317.59.09, int.132. 

7. Reclamaţiile se vor soluţiona în condiţiile 1n care au fost formulate conform cap. 9 din Contract. 

FURNIZOR 

SC AD AUTO TOTA 

Prin reprezen t 

CUMPĂRĂTOR 

Prin reprezentant 
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ANE» 2 

RETURURI 

Acceptarea returnării mărfurilor cumpărate se va face fără alte obligatii din partea cumpărătorului, numai in 
termen de maxim 14 zile de la data facturii de achizitie a cumpărătorului. 

• Bonus 

Respectarea prevederii de mai sus, coroborată cu indeplinirea conditillor privitoare la valoarea bunurilor returnate, 
atrage după sine acordarea de bonusuri după următorul sistem: 

Bonus (% din cifra de 0,5 % 1% 1,5°/0 

afaceri ajustată/lună) 

Valoarea mărfii returnate/lună Nu depăşeşte 3% Nu depăşeşte 2% Nu depăşeşte 1 % din 
valoarea vănzărilor din valoarea vănzărilor din valoarea vănzărilor 

Toate aceste bonus-uri sunt calculate numai pentru cazul in care cumpărătorul achită 1n conditiile şi termenele 
scadente toate sumele datorate vănzătorului cu titlu de pret pentru produse sau de chirie pentru utilaje, sumele 
pentru publicitate, precum şi orice alte sume datorate 1n temeiul prezentului contract. 

• Penalizări 

Nerespectarea termenului prevăzut pentru retururi atrage după sine penalizarea după următorul sistem: 

Penalizare (% din suma netă totală 5 % 15')/0 30% 50°/0 a bunurilor retumate) 

Perioada scursă de la 14 - 30 zile 30 - 60 zile 60 - 90 zile 90-180 zile 

data facturării 

De asemenea, valoarea retururilor nu trebuie să depăşească 10°/0 din valoarea totală a achizitillor Tnregistrate in 
luna precedentă. Pentru nerespectarea acestei obligatii se va aplica o penalizare de 10°/0 din cifra retururilor 
Inregistrate in luna curentă ce depăşesc procentul acceptat de 10%. 

Penalitătile constatate vor fi facturate de AD Auto Total lunar către cumpărător. 

Toate categoriile de bonusuri şi penalităti cuprinse 1n prezentul contract vor fi facturate Tntre data de 15 şi data 
de 20 a lunii următoare celei pentru care se calculează. 

Nu se acceptă retumarea de piese OE si anvelope. 

FURNIZOR 

SC AD AUTO TOTAL 

Prin reprezen nt 

CUMPĂRĂTOR 

Prin reprezentant 
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ANEXA 3 

CONVENŢIE PRIVIND PARTICIPAREA LA CAMPANII PROMOTIONALE 

Având în vedere că între părţile prezenţei convenţii a fost încheiat un contract 1n temeiul căruia furnizorul vinde 
produsele din oferta sa comercială către cumpărător, precum şi ţinând cont de faptul că fumizorul desfăşoară 
campanii promoţionale în scopul creşterii vânzărilor către clienţii săi, iar cumpărătorul doreşte să participe la 
aceste campanii promoţionale, 

Părtile au incheiat prezenţa convenţie prin care stabilesc regulile colabor*ării dintre ei 1n vederea participării 
cumpărătorului la campaniile promoţionale organizate de furnizor. 

1. Furnizorul acordă cumpărătorului dreptul de a participa la campaniile promoţionale organizate de furnizor 
1n cadrul activităţii sale comerciale. 

2. in scopul participării la campaniile promoţionale, cumpărătorul va comunica furnizorului o adresă de e-
mail şi işi va crea un cont pe site-ul www.autototal.ro. Cumpărătorul va putea folosi contul deja existent pe site-
ul organizatorului, cont folosit 1n mod curent în activitatea comercială, precum şi adresa de e-mail asociat'ă 
contului de client. 

3. Contul va putea fi accesat prin nume de utilizator/i şi parola/e stabilite de către cumpărător. Cumpărătorul 
va stabili persoana/ persoanele care vor avea acces la contul său şi care vor putea folosi voucherele sau alte 
documente aferente participării la campaniile promoţionale, fiind singurul responsabil de modul 1n care vor fi 
folosite premiile primite 1n cadrul campaniei promoţionale. 

4. Folosind numele de utilizator şi parola, cumpărătorul va accesa contul de unde se va putea Inscrie 1n 
campaniile promoţionale desfăşurate de furnizor. Cumpărătorul va putea accesa contul său şi va putea imprima 
voucherele emise 1n cadrul campaniilor promoţionale, dacă vor exista asemenea vouchere, în condiţiile 
regulamentului fiecărei campanii promoţionale. 

5. Cumpărătorul va stabili persoanele care vor avea acces la contul său şi care vor putea descărca 
voucherele, fiind singurul responsabil de modul în care vor fi folosite voucherele primite 1n cadrul fiecărei campanii 
promoţionale. 

6. Cumpărătorul va stabili persoanele autorizate de el să folosească voucherele şi va verifica faptul ca 
voucherele să fie utilizate de persoanele respective în conformitate cu prevederile regulamentului campaniei. 

7. Furnizorul nu are nicio responsabilitate cu privire la modul în care va fi accesat contul cumpărătorului şi 

la imprimarea şi folosirea voucherelor, nefiind abilitat să verifice modalitatea de acces la acest cont sau identitatea 
persoanelor care accesează contul ori existenţa unei autorizări a acestor persoane de către cumpărător. 

8. Cumpărătorul va suporta, dacă va fi cazul, orice taxe, impozite, contribuţii, etc. generate de utilizarea 
voucherelor şi de primirea şi atribuirea premiilor, furnizorul nefiind responsabil de modalitatea de folosire a 
acestora sau de orice alte obligaţii aferente folosirii voucherelor şi ridicării premiilor. 

Prezenta convenţie a fost încheiată la Bucureşti astăzi,,/, bd9,26:20, 3 exemplare, două la furnizor si unul la 
cumpărător. 

FURNIZOR 

SC AD AUTO TOTAL 

Prin r rezent 

CUMPARĂTOR 

Prin reprezentant 


