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TERMENI SI CONDITII GENERALE DE VANZARE  
ACCEPTAREA OFERTEI EMISE DE SC FLUID SISTEM SRL SI PROCESUL DE VANZARE SUNT CONDITIONATE DE RESPECTAREA TERMENILOR SI CONDITIILOR 

ARATATE MAI JOS. ORICE ALTI TERMENI SI CONDITII CERUTE DE CUMPARATOR NU VOR AVEA NICI UN EFECT JURIDIC SI NU VOR FI ACCEPTATE DECAT PRINTR-

UN ACORD SCRIS AL SC FLUID SISTEM SRL. DACA CUMPARATORUL ARE OBIECTII IN CEEA CE PRIVESTE CONDITIILE EXPRIMATE MAI JOS, ACESTEA TREBUIE 

ADUSE IMEDIAT LA CUNOSTINTA SC FLUID SISTEM SRL.

 

GARANTIA  

Orice echipament furnizat direct de catre SC Fluid Sistem SRL care se dovedeste a se fi defectat in termen de 12 luni de la punerea efectiva in functiune, dar nu mai mult de 18 luni 

de la livrare, va fi reparat sau inlocuit de catre SC Fluid Sistem SRL (decizia de reparatie sau inlocuire fiind alegerea exclusiva a SC Fluid Sistem SRL), in urma unei cereri a 

Cumparatorului, transmise prin orice mijloace la sediul SC Fluid Sistem SRL in perioada mentionata anterior. Garantia echipamentului poate fi acordata NUMAI cu conditia ca 

echipamentul sa fi fost instalat, exploatat si intretinut in concordanta cu specificatiile tehnice si instructiunile furnizate de catre SC Fluid Sistem SRL in momentul livrarii si de 

asemenea NUMAI in conditiile in care echipamentul este platit la zi de catre Cumparator. 

In cazul aparitiei unor defectiuni, Cumparatorul se obliga sa stopeze imediat functionarea echipamentului si sa anunte acest lucru reprezentantilor autorizati ai SC Fluid Sistem SRL 

prin orice mijloace. Cu ocazia constatarii defectiunii, Cumparatorul va intocmi un Proces Verbal de Constatare in care vor fi descrise, pe larg, toate caracteristicile instalatiei pe care 

este montat echipamentul, toate caracteristicile fizice si chimice ale fluidului vehiculat, procesul tehnologic in care este implicat echipamentul reclamat precum si orice alte detalii pe 

care Cumparatorul le considera relevante. Decizia de Returnare a echipamentului apartine exclusiv SC Fluid Sistem SRL si este comunicata in scris Cumparatorului, in termen de 

maxim 48 ore de la anuntarea evenimentului. Echipamentul este considerat returnat numai dupa receptionarea acestuia la sediul SC Fluid Sistem SRL, impreuna cu toate 

documentele de insotire necesare, care au fost anterior comunicate in scris, prin Decizia de Returnare a Vanzatorului (ex: Certificat de Garantie, Declaratie de Decontaminare, 

Proces Verbal de Constatare, etc) 

Orice componenta reparata de catre SC FLUID SISTEM SRL, in conformitate cu aceasta garantie, va continua sa fie garantata pentru restul perioadei initiale de 12 luni sau pentru 

cel putin 3 luni de la data de livrare a componentelor reparate/inlocuite. Cu toate acestea, perioada maxima de garantie,  inclusiv perioada de garantie originala si noua garantie a 

pieselor reparate/inlocuite, nu va depasi 18 luni de la data de livrare a echipamentului.   

ACESTA GARANTIE SE ACORDA IN LOCUL ORICAREI ALTE GARANTII EXPLICITE SAU IMPLICITE CE REZULTA DIN CONTRACT SAU DIN ORICE ALTA PREVEDERE 

LEGALA SI EXCLUDE ORICE ALTA ASUMARE A RASPUNDERII SAU GARANTIE DE CATRE SC FLUID SISTEM SRL, INCLUSIV (DAR FARA A SE LIMITA LA ACESTEA): 

GARANTIA PRODUCATORULUI ECHIPAMENTULUI LIVRAT, GARANTIA IMPUSA DE LEGE, ETC.  

CUMPARATORUL INTELEGE SI ESTE DE ACORD CU ACESTE CONDITII DE ACORDARE A GARANTIEI.  

Toate taxele si cheltuielile privind transportul si reparatia echipamentelor sau pieselor de schimb in garantie vor fi suportate de catre SC FLUID SISTEM SRL. In cazul in care, din 

motive obiective, Cumparatorul nu poate expedia echipamentul sau piesele defecte la sediul SC FLUID SISTEM SRL, acesta va pune la dispozitia Cumparatorului un agent service. 

In cazul in care se dovedeste ca interventia service sau returnarea bunurilor nu face obiectul garantiei , toate cheltuielile prilejute de acest eveniment (interventie service, cheltuieli 

de ambalare si transport, piese de schimb, etc) vor fi imputate Cumparatorului care se obliga sa la deconteze in totalitate, conform documentelor justificative prezentate. 

ORICE REPARATIE, TRANSFORMARE, MODIFICARE SI/SAU DEZASAMBLARE EFECTUATA DE CATRE ORICINE ALTCINEVA IN AFARA DE VANZATOR SAU FARA 

CONSIMTAMANTUL SCRIS AL ACESTUIA, ATRAGE DUPA SINE PIERDEREA GARANTIEI.  

 

LIMITAREA RASPUNDERII 

SC FLUID SISTEM SRL nu va fi raspunzator si nu va despagubi Cumparatorul in cazul oricaror pierderi de venituri, profit, profit anticipat, de productie, pierderea anumitor facilitati, 

pierderi de contract, pierderi de oportunitati de afaceri sau alte pierderi si daune directe sau indirecte suferite de catre Cumparator, indiferent daca rapunderea se bazeaza sau se 

pretinde a se baza pe neglijenta SC FLUID SISTEM SRL sau existenta oricarui motiv imputabil SC FLUID SISTEM SRL ce concura sau contribuie la aceasta pierdere. SC FLUID 

SISTEM SRL nu va fi tras la raspundere pentru orice dauna, accident sau prejudiciu produs Cumparatorului, Utilizatorului Final sau personalului si angajatilor care folosesc sau intra 

in contact cu orice echipament livrat de catre SC FLUID SISTEM SRL. Raspunderea financiara maxima a SC FLUID SISTEM SRL vis a vis de obligatia contractuala fata de 

Cumparator, garantie sau orice alte indemnizatii stipulate sau implicite provenite din furnizarea echipamentelor, se va limita la valoarea contractului. Aceasta limitare se va aplica atat 

in cazul contractului cat si in cazul rapunderii de drept , chiar daca aceasta este stipulata in contract, pentru incalcarea indatoririlor, prejudicii sau neglijenta. 

LIMITARI PENTRU FOLOSIREA NUCLEARA  

Echipamentele nu sunt proiectate pentru folosirea in mediu nuclear, decat daca nu este stipulat altfel in oferta SC FLUID SISTEM SRL.Daca in Oferta emisa de SC FLUID SISTEM 

SRL este specificat in mod expres ca acest echipament poate fi folosit in mediu nuclear, Conditiile Nucleare Speciale  vor fi atasate atat Ofertei cat si eventualei Confirmari de 

Comanda. Cumparatorul se face responsabil de folosirea echipamentului  conform  normelor in vigoare si va exonera SC FLUID SISTEM SRL de orice raspundere (incluzand si 

raspunderea rezultata din neglijenta) rezultata in urma folosirii improprii sau cu scop tendentios a echipamentelor furnizate. 

ASIGURAREA  

SC FLUID SISTEM SRL va incheia, la libera sa alegere, o polita de asigurare potrivita pentru a-si acoperi eventualele riscuri. 

LIVRAREA  

Contractul intra in vigoare din data Confirmarii de Comanda a SC FLUID SISTEM SRL. Responsabilitatea livrarii revine SC FLUID SISTEM SRL, daca in Comanda emisa de 

Cumparator nu este stipulat altfel. Toate cheltuielile de ambalare si transport vor fi facturate separat Cumparatorului, conform Ofertei transmise. Toate datele de livrare sunt 

estimative. Livrarea bunurilor va fi conforma modalitatilor de livrare Incoterms 2010. In orice caz, custodia bunurilor va trece integral la Cumparator in momentul in care bunurile sunt 

livrate. In cazul livararilor Ex-Works, daca Cumparatorul intarzie ridicarea marfii, SC FLUID SISTEM SRL poate emite factura pentru respectivul echipament si il poate depozita pe 

riscul si cheltuiala Cumparatorului.   

FORTA MAJORA 

SC FLUID SISTEM SRL este exonerat de raspundere in caz de forta majora. SC FLUID SISTEM SRL va respecta toate interdictiile, restrictiile, regulile si legile statelor pe care marfa 

le tranziteaza si nu va fi raspunzator pentru nici un esec de a efectua in parte sau in totalitate clauzele contractului, din cauza oricarei interdictii, restrictii, reguli sau din cauze de 

incendii, inundatii, calamitati, greve, incapacitate de a procura materie prima, intarzieri in transport sau din orice alte cauze ce nu pot fi imputate SC FLUID SISTEM SRL.  

MODALITATI DE PLATA  

Toate platile vor fi efectuate de catre Cumparator la termenele stipulate in facturile emise de catre SC FLUID SISTEM SRL. Termenul de plata va incepe din data facturarii. In cazul 

intarzierii platii, Cumparatorul este de drept pus in intirziere la implinirea termenului scadent. 

 DREPTUL DE PROPRIETATE  

Toate drepturile asupra proprietatii bunurilor ce trec de la SC FLUID SISTEM SRL la Cumparator precum si toate obligatiile asumate de SC FLUID SISTEM SRL prin garantia 

acordata, intra in vigoare numai dupa achitatrea integrala de catre Cumparator a echipamentului.  

LEGILE IN VIGOARE 

Drepturile si obligatiile SC FLUID SISTEM SRL si ale Cumparatorului, precum si contractul rezultat vor fi guvernate si interpretate in concordanta cu Legea romana. Orice disputa 

aparuta pe parcursul achizitiei, inclusiv cele referitoare la valabilitatea, interpretarea, executarea sau anularea contractului rezultat, va fi solutionata pe cale amiabila. În cazul în care 

Părţile nu ajung la o solutie amiabila, disputele vor fi supuse Curtii de Arbitraj de pe langa Camera de Comert şi Industrie a Romaniei, în baza procedurilor legale în vigoare şi în 

conformitate cu legislatia romana. Deciziile Curţii de Arbitraj vor fi finale şi obligatorii. 


