CONDIŢIILE GENERALE ALE VÂNZĂRII
1. Obiectul vânzării
Prezentele condiţii de vânzare vizează activitatea de comerţ cu ridicata a produselor lactate, desfaşurată de
societatea comercială DANONE P.D.P.A. S.R.L., înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/9619/1996 cu
sediul în Bucureşti, str. Soldat Nicolae Cânea nr. 96, sector 2, România, C.U.I. : 8961927 - Atribut fiscal : RO, cont
bancar nr RO42CITI0000000724851045 deschis CITIBANK Europe Europe plc, Dublin Sucursala Romania, către
cumpărătorul menţionat în factură, pe baza comenzii emise de cumpărător şi transmisă vânzătorului. Comanda trebuie
să fie fermă, clară, completă, neechivocă.
2. Comanda produselor
a) Comanda poate fi făcuta numai de către o persoana juridică, care este înregistrată de către vânzător ca
şi client sau de către reprezentantul vânzătorului – Agent de dezvoltare si prospectare piaţa
b) Dobândirea calităţii de client presupune informarea iniţială a cumpărătorului cu privire la prezentele
condiţii generale de vânzare ale vânzătorului.
c) Orice comandă reprezintă acceptarea, in totalitate, a condiţiilor de vânzare ale vânzătorului.
d) Comanda vânzătorului obligă cumpărătorul numai după emiterea facturii de către acesta.
e) Comanda cumpărătorului trebuie să conţină în mod clar referiri la produsele şi cantităţile comandate.
Comanda se va transmite fie electronic prin EDI (electronical data interchange) email:comenzi@danone.com, fie la nr de fax 021-2401010.
3. Livrarea.Transferul riscurilor
a) După acceptarea comenzii, de către Danone, termenul de livrare a mărfii este de maxim de 72 de ore.
b) Vânzătorul are dreptul de a face livrari parţiale, în cazul în care anumite produse nu sunt disponibile.
In acest caz, termenul de mai sus se proroga in mod corespunzator.
c) Vânzătorul are dreptul de a refuza livrarea in cazul in care cumpărătorul datoreaza sume de bani
vânzătorului, provenite din vânzări anterioare.
d) Transferul riscurilor de la vânzător la cumpărător va avea loc in momentul livrării produselor (la punctul
de depozitare (desfacere) al cumpărătorului).
4. Calitatea produselor
a) Cumpărătorul se obligă să asigure condiţii de transport ( atunci când este cazul ), de depozitare si de
prezentare la vânzare conforme cu toate cerinţele legale aplicabile şi cu condiţiile mentionate in
Declaraţia de Conformitate de mai jos.
b) Cumpărătorul verifică marfa in momentul livrării. În cazul in care Cumpărătorul constată că tipul,
cantitatea, masa nominală sau ambalarea produselor livrate nu sunt conforme comenzii, cumpărătorul va
inştiinţa imediat vânzătorul printr-o declaraţie ataşată facturii, arătând deficienţele constatate la primirea
produselor. O asemenea declaraţie trebuie semnată de reprezentanţii ambelor părţi. Orice pretenţie
ulterioară nu va fi luată in considerare.
5. Preţurile
Toate produsele distribuite de Danone vor fi facturate in baza Listei de Preţ, în vigoare la data recepţiei
mărfurilor de către cumpărător.
6. Plata
a) Plata se va face astfel cum s-a specificat în factura vânzătorului. Data plăţii este definită ca fiind data la
care contul vânzătorului deschis la banca menţionată în factură este debitat.
b) In cazul intârzierilor in efectuarea plăţii, vânzătorul va percepe penalităţi de 1% pe zi calculate asupra
cuantumului plăţii datorate pentru perioada întârzierii.Oricând, pe perioada colaborării dintre părţi,
vânzătorul va fi îndreptăţit să solicite cumpărătorului un bilet la ordin în alb pentru a garanta plata
produselor şi a oricăror penalităţi calculate.
c) Persoana care va emite biletul la ordin va fi cumpărătorul, iar beneficiarul va fi vânzătorul. Beneficiarul va
avea dreptul de a completa si executa biletul la ordin în limita sumei datorate indicate de facturile emise si
neachitate la termen precum si a penalităţilor aplicabile astfel cum sunt menţionate la lit. b) ,pct.6 . Biletul
la ordin semnat în alb este perfect legal.
d) Toate produsele cumpărate de client vor fi plătite de către client in totalitate si la timp, indiferent dacă
Danone datoreaza clientului vreo sumă de bani, plata prin compensare nefiind acceptată.Deci sumele nu
pot fi deduse din plata facturilor Danone.Orice deducere va crea litigiu de plată ce poate cauza oprirea
livrărilor.
7. Materiale publicitare
Vânzătorul poate pune la dispoziţia cumpărătorului materiale publicitare în mod gratuit. Astfel de materiale vor
rămâne în proprietatea vânzătorului care le poate lua înapoi ori poate dispune de ele în orice mod. Cumpărătorul nu va
avea dreptul să distrugă ori să transmită posesia asupra materialelor publicitare .
8. Mărci de comerţ
a) Toate drepturile dobândite din folosinţa mărcilor de comerţ în teritoriu vor fi în exclusivitate în beneficiul
vânzătorului; este subînţeles că nimic din conţinutul prezentului contract nu va conferi cumpărătorului nici
un fel de drept asupra mărcilor de comerţ ale vânzătorului.
b) În cazul în care cumpărătorul ia cunoştinţă de orice încălcare a mărcilor de comerţ ale vânzătorului, va
informa de îndată vânzătorul, iar vânzătorul va întreprinde atunci orice acţiuni necesare pentru a-şi apăra
dreptul, cu ajutorul cumpărătorului. Orice cheltuieli în legătură cu orice acţiune legală ori rezolvare pe cale
amiabilă vor fi suportate de către vânzător.
9.Renunţarea la condiţiile proprii ale cumpărătorului
Orice comandă a cumpărătorului implică luarea sa la cunoştinţă şi acceptarea acestor condiţii ale vânzării şi o
renunţare la propriile sale condiţii.Aceste conditii se aplica exclusiv produselor vândute si facturate clienţilor locaţi in
Romania. Aceste condiţii prevalează oricăror alte condiţii de cumpărare ale clienţilor.
10.Legea aplicabilă.Jurisdicţia
Aceste condiţii ale vânzării vor fi guvernate şi interpretate în conformitate cu dreptul românesc.Toate
diferendele în legătură cu validitatea ori născute din interpretarea, executarea ori încetarea acestui contract vor fi
supuse spre soluţionare Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie
Bucureşti, conform Regulamentului său.

