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CONDITII GENERALE DE LIVRARE
1.

Aplicarea si continutul contractului : aceste conditii generale
de livrare se vor aplica atunci cand partile nu convin in mod
expres alte prevederi in scris. RULEXIM SRL nu isi asuma nici
un fel de raspundere pentru informatiile furnizate inainte de
cumparare , indiferent daca acestea sunt informatii
prezentate in informatiile produsului , in liste de preturi sau
in documente similare sau transmise verbal , cu exceptia
cazului in care informatiile sunt incluse in oferta RULEXIM
SRL sau in confirmarea comenzii.

2.

Schite si descrieri : schitele , desenele , modelele ,
documentele tehnice si oricare alte informatii tehnice
transmise catre Cumparator raman proprietatea RULEXIM
SRL si nu pot fi utilizate pentru alte scopuri decat
montajul/asamblarea , punerea in functiune , functionarea
si intretinerea produsului si nu pot fi copiate , reproduse ,
distribuite sau comunicate unei parti terte ,fara acordul
prealabil in scris , al RULEXIM SRL.

3.

Tara de origine : in momentul livrarii , tara de origine poate
diferi functie de optimizarea capacitatilor de productie ale
fabricantului/producatorului. Toate produsele furnizate sunt
fabricate la aceleasi standarde inalte de calitate.

4.

Livrarea : clauzele de livrare trebuie interpretate in
conformitate cu preverile INCOTERMS valabile la data
incheierii contractului.In cazul in care nu se convine asupra
unei clauze de livrare specifice , livrarea va fi franco
RULEXIM SRL.

5.

Ambalare : daca nu se specifica altfel in mod expres , in scris,
managementul ambalajelor este supus reglementarilor
legale in vigoare.

6.

Preturi si tarife : RULEXIM SRL are dreptul de a schimba
oricand nivelul de preturi si tarife daca contractul se incheie
dupa expirarea termenului de valabilitate al ofertei sau daca
paritatea monedei de referinta fata de moneda de facturare
creste cu mai mult de 3%. Preturile si tarifele nu includ
asamblare/montaj , impozite , accize , taxe si comisioane.

7.

Modalitati de plata : conditiile de plata si calculul dobanzii
de penalizare sunt incluse in oferta , in confirmarea comenzii
sau in factura , daca nu sunt mentionate in mod expres
altfel.
O cambie sau alt instrument bancar de plata nu este
considerata plata pana nu este achitat in intregime.
Daca in trei luni de la data scadenta , Cumparatorul nu a
platit , RULEXIM SRL are dreptul de a anula contractul prin
notificarea in scris a Cumparatorului. RULEXIM SRL are apoi
dreptul de a pretinde si a primi despagubiri pentru orice
pierderi suferite.

8.

Rezerva dreptului de proprietate : produsele livrate ,inclusiv
ambalajul , raman proprietatea RULEXIM SRL si nu pot fi
prezentate ca si garantii / gaj pana cand nu sunt achitate in
intregime .

11. Responsabilitatea pentru caracteristicile produsului care
provoaca daune : RULEXIM SRL este responsabila pentru
vatamarile corporale cauzate de produs numai in cazul in
care se poate dovedi ca acestea au fost provocate in mod
intentionat sau din neglijenta grava a reprezentantilor
RULEXIM SRL sau de catre orice persoana pentru care
RULEXIM SRL este raspunzatoare.
RULEXIM SRL nu va fi raspunzatoare pentru daunele
provocate de produs asupra proprietatii fixe sau asupra
bunurilor mobile.
RULEXIM SRL nu este raspunzatoare in nici un caz pentru
daunele indirecte provocate de caracteristicile produsului
care provoaca daune. In masura in care raspunderea pentru
produs este impusa asupra RULEXIM SRL in ceea ce priveste
o parte terta , Cumparatorul este obligat sa despagubeasca
RULEXIM SRL in functie de raspunderea pe care RULEXIM
SRL o are in aceasta privinta conform paragrafului anterior.
12. Insolventa Cumparatorului : de indata ce RULEXIM SRL are
motive de a presupune incapacitatea Cumparatorului de a-si
indeplini obligatiile de plata , RULEXIM SRL are dreptul de a
cere o plata in avans sau o garantie bancara sau o alta forma
de garantie aprobata de RULEXIM SRL sau de a revoca
imediat contractul in parte sau in intregime.
13. Forta majora : in cazul in care , ca rezultat al unui conflict de
munca sau a altor circumstante in afara controlului partilor,
precum incendiu , razboi , insurectie sau revolta , intreruperi
extentinse in functionare pentru parti , este afectata
capacitatea RULEXIM SRL de a respecta livrare sau
capacitatea Cumparatorului de a accepta livrarea , partea in
cauza are dreptul de a amana livrarea pentru durata de timp
in care acea circumstanta ar agrava in mod esential
respectarea sau acceptarea livrarii.
In cazul in care aceasta perioada depaseste sase luni
consecutiv , fiecare parte are dreptul de a anula contractul
in parte sau in intregime in ceea ce priveste livrarile care ar
fi avut loc in timpul perioadei respective.
Partile care recurg la utilizarea dreptului mentionat mai sus
vor informa fara intarziere cealalta parte despre acest lucru,
in scris.
Circumstantele care , conform celor de mai sus , exonereaza
de raspundere si care au avut loc atunci cand a fost incheiat
contractul , reprezinta motiv de exonerare de raspundere
numai daca influenta acestora asupra contractului nu putea
fi estimata in acel moment.
In cazul in care un motiv pentru exonerarea de raspundere
actioneaza ca obstacol pentru Cumparator , acesta va
despagubi RULEXIM SRL pentru cheltuielile suferite de catre
RULEXIM SRL in vederea asigurarii si protejarii produselor.
14. Legislatia aplicabila : litigiile rezultate din prezentul contract,
inclusiv din aceste conditii de livrare , vor fi solutionate in
conformitate cu legislatia romana.
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09.

Timp de livrare si intarziere : daca nu este stipulat in mod
expres, in scris, altfel , timpul de livrare este calculat din
ziua in care RULEXIM SRL confirma o comanda si primeste ,
in opinia sa , informatii complete privind realizarea
comenzii.
In cazul in care exista o intarziere la livrare din cauza unor
omisiuni sau actiuni din partea Cumparatorului , timpul de
livrare va fi extins in mod rezonabil .Acest lucru se aplica
indiferent daca motivul pentru intarziere a avut loc inainte
sau dupa expirarea perioadei de livrare convenite.RULEXIM
SRL nu va fi responsabila pentru intarzierile la livrare care au
loc si nu isi asuma nici un fel de raspundere pentru
evenimentele aparute din cauza intarzierii la livrare.

10. Responsabilitatea pentru defecte : RULEXIM SRL este de
acord sa repare sau sa inlocuiasca gratuit produsele incluse
in livrare sau o parte din acestea care nu mai sunt utilizabile
din cauza unor materiale sau unei fabricari
defectuoase.Conditia este ca produsul sau piesa neutilizabila
, pe cheltuiala si riscul Cumparatorului ,sa fie returnat catre
RULEXIM SRL pentru verificare si reparare sau inlocuire , in
termen de un an de la momentul in care produsul este pus in
exploatare si/sau pana la maxim 15 luni de la data
livrarii.Altfel , RULEXIM SRL nu va fi responsabila in nici un
fel pentru defectele produselor livrate. RULEXIM SRL nu isi
asuma nici un fel de raspundere pentru evenimentele
aparute din cauza defectului. Astfel, RULEXIM SRL,inter alia ,
nu are obligatia de a oferi despagubiri pentru daune directe
sau indirecte sau pierderi suferite din cauza defectului.
Cumparatorul va inainta catre RULEXIM SRL o reclamatie in
scris , in legatura cu defectul , fara intarziere nerezonabila ,
in urma aparitiei defectului.Reclamatia va contine o
descriere a modului in care defectul s-a manifestat.
In cazul in care Cumparatorul depune o plangere si devine
clar faptul ca RULEXIM SRL nu este responsabila pentru
defect , RULEXIM SRL are dreptul la despagubiri pentru
lucrul si cheltuiala suportata din cauza reclamatiei
neintemeiate.
Raspunderea RUEXIM SRL nu acopera defectele rezultate din
materialele furnizate de Cumparator sau de catre
proiectarea realizata sau specificata de acesta.
Raspunderea RULEXIM SRL acopera numai defectele care
rezulta din conditiile de lucru mentionate in contract si in
timpul utilizarii corecte a produsului.
Raspunderea RULEXIM SRL nu acopera defectele cauzate de
circumstante care au aparut in urma transferului riscului
pentru produs catre Cumparator.Aceasta nu acopera , spre
exemplu , defectele cauzate de intretinerea defectuoasa sau
de asamblarea incorecta din partea Cumparatorului ,
schimbari realizate fara acordul scris al RULEXIM SRL,
reparatii realizate incorect de catre Cumparator , uzura
normala sau depreciere.
Chiar daca RULEXIM SRL a asistat Cumparatorul in legatura
cu alegerea sau proiectarea produsului , RULEXIM SRL nu
este raspunzatoare pentru daunele sau pierderile rezultate ,
cu exceptia cazului in care partile au convenit in scris
altceva.

15. Arbitraj : litigiile privind incheierea , interpretarea sau
aplicarea prezentului contract , inclusiv a conditiilor de
livrare vor fi solutionate prin arbitraj in conformitate cu
legislatia romana privitoare la arbitraj.
16. Controlul exportului : produsele care fac obiectul
contractului intre RULEXIM SRL si Cumparator , precum si
tehnologia si informatiile si datele referitoare la produs pot
fi supuse controlului exportului impus de legile si
reglementarile aplicabile care pot interzice sau restrange
vanzarea lor.
Cumparatorul se va conforma tuturor reglementarilor in
ceea ce priveste controlul exportului.
Cumparatorul confirma faptul ca achizitia , distributia ,
exportul sau re-exportul produselor pot fi supuse necesitatii
obtinerii de aprobari si/sau licente conform reglementarilor
controlului exportului. Cumparatorul este singurul
responsabil pentru obtinerea unor asemenea aprobari
si/sau licente pe riscul si cheltuiala lui.
Cumparatorul garanteaza faptul ca produsele , inclusiv
tehnologia si datele aferente acestora vor fi utilizate numai
de catre Cumparator si/sau clientii acestuia numai in scopuri
pacifiste si numai pentru aplicatii civile si in nici un caz nu
vor fi utilizate de Cumparator si/sau clientii acestuia in
scopuri militare sau pentru arme chimice , biologice sau
nucleare. Cumparatorul garanteaza faptul ca produsele vor
fi vandute numai clientilor care accepta sus-mentionatul
angajament ca fiind obligatoriu.
Cumparatorul va garanta RULEXIM SRL , directorilor si
angajatilor RULEXIM SRL exonerarea de obligatii a acestora
pentru orice pierdere , plangere , prejudiciu , costuri ,
cheltuieli , procese , limitari , obligatii la actiuni , dobanzi ,
amenzi , onorarii pentru avocati datorate incalcarii de catre
Cumparator a prevederilor stipulate mai sus.

Acceptarea de catre Cumparator a livrarii
produselor prin emiterea unei comenzi urmare a
unei oferte din partea RULEXIM SRL va fi
considerata o acceptare neconditionata a
acestor conditii de livrare.

