
Termeni si conditii 
 

 

Site-ul e-soufflet-agro.ro este proprietatea S.C. SOUFFLET AGRO ROMANIA S.R.L. cu sediul social 

in Buzau, DN2B, KM 9+ 900 M., inmatriculata la Registrul Comertului sub nr., J10/710/2009 Cod Unic 

de Inregistrare CUI 25708313, denumita pe parcursul acestor termeni si conditii, “SOUFFLET AGRO 

ROMANIA”. 

 

Persoana fizica/juridica care comanda si achizitioneaza produse prin intermediul site-ului e-soufflet-

agro.ro, este denumit pe parcursul acestor termeni si conditii, “Client”. Pentru folosirea in bune conditii 

a site-ului, Clientul are obligatia de a citi cu atentie “Termenii si Conditiile” prevazute in acesta. 

 

S.C. SOUFFLET AGRO ROMANIA S.R.L. isi rezerva dreptul de a modifica prezentul contract ori de 

cate ori este necesar, Clientul urmand a fi instiintat despre aceste modificari in momentul accesarii site-

ului in termen de 30 de zile de la data la care a intervenit schimbarea. Continuarea folosirii site-ului prin 

comandarea si achizitionarea de produse, se considera acceptul acestuia cu privire la modificarile facute 

si aduse la cunostinta prin Modificarea “Termenelor si conditiilor”. 

 

Toate comenzile efectuate prin intermediul site-ului e-soufflet-agro.ro vor fi validate in limita stocului 

disponibil, SOUFFLET AGRO ROMANIA rezervandu-si dreptul de a limita cantitatile comandate de 

catre Client sau de a refuza livrarea unei comenzi fara explicatii suplimentare. 

 

Adresa : SOUFFLET AGRO ROMANIA Online: Buzau, Romania, Jud. Buzau, DN2B KM 9+900 

M, 120000, Site-ul este accesibil clientilor 24 de ore din 24, 7 zile din 7 in afara cazurilor in care se 

efectueaza operatiuni de mentenanta. 

 

Art. 1 - DISPOZIȚII GENERALE 
 
1. Acesti Termeni si Conditii ce apartin Soufflet AGRO sunt emise în conformitate cu prevederile 
Codului Comercial.  
2. Ajustările sunt o parte integrantă a contractului de cumpărare încheiat între compania Soufflet Agro in 

calitate de vânzător și persoana fizică sau juridică care cumpără și revinde produsele de protecție a 

plantelor (denumite în continuare în mod colectiv "produse") semințe și / sau, cumpărătorul (denumit 

în continuare "contract-cadru"), și de a determina partea de conținutul în materie de contracte generale 
de cumpărare reglementat în mod explicit. 

3. Drepturile și obligațiile părților în temeiul acordului-cadru de achiziție se supun acestor Conditii si 

termene, cu excepția cazului în care intervine acordul cadru al contractului de cumpărare.  

 
Art. 2 - CONCLUZIE ȘI CONȚINUTUL SUPLIMENT LA ACORDUL-CADRU 
 
1. Pentru fiecare livrare de bunuri, vor fi incheiate si numerotate completările în formă de confirmare a 
ordinelor transmise de către cumpărător la vânzător. Adăugirile pot fi transmise prin intermediul site-ului 

de pe Internet, la  portalul e-soufflet-agro.ro ,e-mail, fax, telefon și, de asemenea, în persoană. 
2. Ordinul se va face de catre cumpărător în scris, prin e-mail sau fax si vor fi semnate de persoanele 
autorizate; În caz de incertitudine, vanzatorul are dreptul oricand, de a solicita vânzătorului de a dovedi 
prin orice document calitatea persoanei împuternicite, in orice alt mod pentru a dovedi legitimitatea 
vânzătorului pentru a face o comandă pentru cumpărător. Cumparatorul este obligat să precizeze, în 
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ordinea specifica tipul și cantitatea de bunuri comandate, data propusă de livrare de bunuri la destinație 
(depozit cumparator), în conformitate cu articolul III. alineatul. 2 sau data stabilita pentru livrarea de 
bunuri într-un loc diferit, daca livrarea se va face la o alta locatie, inclusiv sa idice cu exactitate locul. 
3. În cazul în care vânzătorul nu are produsele comandate în stoc, poate să notifice achizitorul, fără 
întârziere in vederea indeplinirii comenzii. 
 

Art. 3 - LOCUL DE LIVRARE ȘI ACHIZIȚIA DE TITLU 
 
1. Cumpărătorul va primi produsele comandate la locul comunicat in scris pentru livrare.  
2. Cumpărătorul este de acord si accepta posibilitatea crearii unei eventuale confuzii in legatura cu 
cantitatea de bunuri. 

Atat Vânzătorul cat  și cumpărătorul sunt de acord cu Despăgubiri solicitate prin telefon. 

Îndeplinirea completa a procedurii de livrare de bunuri în sensul acordului-cadru de achiziție înseamnă 

transmiterea și primirea de produse la punctul de aprovizionare în cantitate si calitatea solicitata  prin 

documentul menționat emis de către vânzător. 
4. La primirea produselor, cumpărătorul este obligat să solicite vânzătorului, să confirme printr-o 

persoană autorizată de pe bonul de livrare și în același timp să prezinte informațiile prevăzute de către 

vânzător (în special numele și prenumele persoanei autorizate, numărul de înmatriculare al vehiculului 

care transportă mărfurile și numărul cărții de identitate a persoanei autorizate). 

 

 
Art. 4 OBIECT 

Prezentul contract denumit « Termeni si conditii » descrie conditiile generale de vanzare online de bunuri 

si servicii intre SOUFFLET AGRO ROMANIA Online si Client, precum si drepturile si obligatiile 

acestora. Contractul poate fi salvat si/sau imprimat pe suport de hartie. 

  
Art.5 INREGISTRAREA CLIENTULUI 

Clientul este orice persoana juridica/fizica cu varsta de peste 18 ani care are toate drepturile legale sa 

valideze o comanda. Selectand iconita « plata comenzii » Clientul confirma si garanteaza ca este in 

deplinatatea drepturilor legale sa accepte termenii si conditiile. 

Inainte de a efectua prima comanda si de a personaliza spatiul virtual propriu, Clientul trebuie sa 

defineasca un nume si o parola formata din cel putin 6 caractere alfanumerice si care sa contina cel putin 

o cifra - (un control pentru unicitatea inscrierii va fi efectuat de catre sistem). 

In cazul pierderii sau uitarii parolei aceasta poate fi regenerata accesand casuta « contul meu » si 

introducand adresa de mail, urmand ca noua parola sa fie transmisa prin mail. Parola este strict 

confidentiala si va fi ceruta ori de cate ori Clientul va efectua o comanda online,  fiind singurul responsabil 

de utilizarea acesteia. 

 

Important! Parola nu va fi folosita pentru efectuarea de plati online, aceasta va fi folosita doar in scopul 

inregistrarii Clientului in vederea efectuarii comenzilor online. 

 
Art.6 MODIFICAREA « TERMENILOR SI CONDITIILOR » 

Soufflet Agro Romania Online isi rezerva dreptul de a modifica in orice moment « Termenii si Conditiile 

», Clientul urmand a fi instiintat despre aceste modificari in momentul accesarii site-ului. Continuarea 

folosirii site-ului prin comandarea si achizitionarea de produse, se considera acceptul acestuia cu privire 

la modificarile facute. Noile conditii vor fi aplicate oricarei comenzi/tranzactii incepand cu ziua 

modificarii acestora. 

Clientul este sfatuit ca, anterior emiterii/validarii unei comenzi, sa consulte cu atentie “Termenii si 

Conditiile” pentru a putea la cunostinta de modificarile aparute. 



 
Art.7 CARACTERISTICILE PRODUSELOR 
 

Soufflet Agro Romania Online prezinta pe site produsele impreuna cu descrierea cat mai detaliata a 

acestora, permitand Clientului sa ia la cunostinta informatiile esentiale inainte de a face o comanda 

finala/definitiva. 

Prin efectuarea unei comenzi, Clientul recunoaste ca a luat la cunostinta toate datele afisate pe site despre 

produsele comandate (denumire, pret, ingrediente/compozitie, greutate, cantitate, informatii speciale 

despre produs, diverse limitari de cantitate etc) si ca le accepta fara nicio rezerva. 

Fisa detaliata cu informatii despre produs nu reprezinta o sursa contractuala, ci sunt cu titlu informativ.  

  
Art.8 DISPONBILITATEA PRODUSELOR SI VALIDITATEA OFERTELOR 

Ofertele de produse si preturile afisate Soufflet Agro Romania Online sunt valabile atata timp cat sunt 

vizibile pe site si in limita stocului disponibil.   

  

 Art.9 PRETURILE 

 

1. Preturile de achizitie a sunt exprimate in RON si  nu includ TVA. Preturile sunt aplicabile in momentul 

validarii comenzii de catre Client. 

Preturile sunt afectate de T.V.A., iar toate modificarile legale survenite cu privire la cuantumul acestei 

taxe, se vor reflecta in pretul produselor si serviciilor prezente in momentul intrarii in vigoare a actului 

normativ respectiv. 

2. Prețul de achiziție de bunuri se plătește pe baza unei facturi ("factură") care se va emite de catre 
Vanzator în termen de 14 zile de la data livrării de aprovizionare impozabile cumpărătorului în cele din 
urmă la data primirii bunurilor de către acesta, în depozit sau la data primirii bunurilor de către cumpărător 
într-un alt loc convenit de comun acord de catre partile contractante. 

3. Vânzătorul va factura numărul de ordine, numărul lotului și data expirării solicitarii cumpărătorului de 
produse, în cele din urmă.  

4. Cumpărătorul are dreptul la rambursarea prețului de cumpărare prin transfer bancar. 
 
Art.10 COMANDA 

1. "Contul meu" 

Pentru efectuarea de cumparaturi prin intermediul site-ului e-soufflet-agro.ro, Clientul trebuie in prealabil 

sa isi creeze un cont de client inainte de a efectua orice comanda, accesand butonul « Creeaza contul meu 

» 

Pentru a-si putea crea contul, Clientul trebuie sa adauge adresa electronica de mail si o parola. Aceste 2 

elemente sunt confidentiale. Clientul va fi singurul responsabil de consecintele utilizarii contului sau pana 

la dezactivarea acestuia. 

Clientul se obliga sa furnizeze informatii corecte si sa informeze Soufflet Agro Romania Online de orice 

modificare survenita asupra acestor informatii furnizate. Un recapitulativ cu aceste informatii ii va fi trimis 

spre validare Clientului prin intermediul unui e-mail.  

Aceste informatii sunt necesare in gestionarea comenzilor si a relatiilor comerciale dintre Soufflet Agro 

Romania Online si Client. 

  
1.1.  Utilizarea contului 

Clientul are posibilitatea de a urmari statusul comenzilor sale de pe site accesand rubrica « Contul meu ».  
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Istoricul tranzactiilor efectuate intre Soufflet Agro Romania Online si Client va putea fi consultat in orice 

moment pe site in rubrica” Contul meu”, datele tranzactiilor fiind pastrate pe site pentru o perioada de 6 

(sase) luni. 

  
1.2.  Dezactivarea contului 

In cazul nerespectarii de catre Client a « Termenilor si Conditiilor », Soufflet Agro Romania Online isi 

rezerva dreptul de a dezactiva contul Clientului, fara nicio despagubire si fara acordarea unui preaviz, 

dupa instiiintarea acestuia printr-o scrisoare electronica sau printr-o scrisoare recomandata. 

In caz de frauda din partea Clientului, dezactivarea contului se va face in deplinatatea drepturilor, fara 

preaviz, fara instiintare, fara alte formalitati si fara despagubiri. 

Clientul care doreste dezactivarea contului sau, va transmite o instiintare in acest sens catre Soufflet Agro 

Romania. 

  
2. Validarea unei comenzi de catre Client 

In vederea efectuarii si inregistrarii unei comenzi, Clientul  trebuie sa urmeze instructiunile afisate pe site 

in acest sens. 

In momentul dinaintea validarii comenzii, Clientului i se va pune la dispozitie un recapitulativ al 

informatiilor legate de comanda (numar produse comandate, suma comenzii, tipul de livrare si intervalul 

orar ales cat si adresa selectata pentru livrarea la domiciliu), iar acesta valideaza printr-un simplu “click” 

pe butonul “ACCEPT”. Nicio comenda nevalidata nu va putea fi onorata.  

  
3. Confirmarea inregistrarii comenzii de catre Soufflet Agro Romania Online 

Soufflet Agro Romania Online confirma inregistrarea comenzii printr-un e-mail automat trimis catre 

Client, prin intermediul caruia i se vor comunica urmatoarele informatii : 

i) lista cu produsele comandate, preturile produselor, tipul de livrare, adresa pentru livrarea la domiciliu 

si intervalul orar ales. 

Soufflet Agro Romania Online poate solicita informatii suplimentare despre adresa si ora la care sa fie 

livrata comanda, in cazul in care informatiile furnizate initial de catre Client nu sunt suficiente pentru 

onorarea comenzii. In acest caz, comanda va fi validata doar la primirea noilor informatii solicitate. In 

cazul nefurnizarii de catre Client  a informatiilor suplimentare solicitate, Soufflet Agro Romania Online 

isi rezerva dreptul de a anula comanda respectiva.  

 

Soufflet Agro Romania Online isi rezerva dreptul de a anula o comanda in cazul in care exista probleme 

cu plata acesteia, in cazul existentei unui litigiu cu clientul respectiv, in cazul in care exista posibilitatea 

lipsei din stoc a mai multor produse din respectiva comanda. In acest caz, Soufflet Agro Romania Online 

va informa Clientul despre respectiva situatie printr-o scrisoare electronica sau telefonic. 

  
Art. 11 PLATA PRODUSELOR 

In niciun moment sumele incasate nu vor fi considerate ca fiind depozite in cont. 
 

1.  Descrierea metodelor de plata  

 
1.1 Ordin de plata 

 
2.  Lipsa platii/Probleme intampinate la plata 



Clientul garanteaza Soufflet Agro Romania Online ca modul de plata utilizat este valid si ca nu este 

obtinut printr-o metoda frauduloasa.  

Soufflet Agro Romania Online isi rezerva dreptul de a suspenda/anula orice comanda/livrare asupra 

careia exista suspiciuni cu privire la modalitatea de plata. 

Soufflet Agro Romania Online isi rezerva dreptul de a suspenda/anula toate comenzile/livrarile in cazul 

refuzului efectuarii platii de catre institutiile financiar-bancare. 

În caz de neefectuarea platii prețului de cumpărare, cumpărătorul este obligat să plătească dobânzi de 

întârziere contractuale de 0,025% din suma restantă pentru fiecare zi de intarziere la plată și automat își 
pierd dreptul la plata unui bonus financiar pentru colectarea de produse chimice într-un an calendaristic 
dat. 

Părțile convin de comun acord ca, neplata prețului de achiziție poate fi compensată cu o creanță (sau nu 
încă) in cazul in care exista o astfel de situatie. Ori d ecate ori intervine compensarea, exista obligatia 
Vanzatorului de a informa in scris pe Cumparator cu privire la compensare. 

În caz de întârziere a cumpărătorului la plata catre Vanzator a prețului de achiziție mai mult de treizeci 

de zile, sau în caz de întârziere în îndeplinirea oricaror altor obligații ale cumpărătorului, vânzătorul are 
dreptul de a suspenda livrările de bunuri către cumpărător, inclusiv livrările ca urmare a comnezilor 
încheiate anterior. Vânzătorul are, de asemenea, dreptul de a retrage aceste amendamente. 

 
Art. 12 - BONUS FINANCIAR 
 
1. Vânzătorul acorda decontarea un bonus financiar convenit în cadrul contractului de cumpărare pana 
la data de 31 decembrie a anului calendaristic pentru care se încheie contractul cadru de cumpărare 

(denumit în continuare "anul calendaristic"), cu excepția cazului în care părțile convin altfel. 
2. Vânzătorul va acorda Cumparatorului un bonus financiar convenit în acordul-cadru de a cumpăra pana 
la data de 31 decembrie a anului calendaristic in curs, cu conditia ca,  cumpărătorul sa fi achitat toate 

obligațiile financiare față de vânzător pana la data de 30 noiembrie a anului calendaristic. În alte cazuri, 
vânzătorul isi rezerva dreptul de a efectua decontarea unui bonus financiar convenit în acordul-cadru de 

achiziție, în termen de treizeci de zile de la plata tuturor obligațiilor financiare ale cumpărătorului către 

vânzător, cu excepția cazului în care părțile convin altfel. 

 
Art. 13 Factura Fiscala 

Factura Fiscala aferenta unei comenzi online este in format electronic si va putea fi descarcata dupa 4 zile 

de la primirea comenzii sau trimisa prin e-mail. 

  
Art. 14 LIVRARE 
1. Informatii generale 

Produsele comandate vor fi livrate la adresa indicata de catre Client in procesul efectuarii comenzii. 

Clientul se obliga sa fie prezent la receptionarea comenzii la adresa indicata in bonul de comanda. 

Clientul are obligatia de a verifica corectitudinea informatiilor furnizate cu privire la adresa de livrare 

anterior validarii comenzii. (strada, numarul strazii, blocul/cladirea, numarul, etajul, codul interfonului, 

codul postal). In cazul aparitiei unor erori la introducerea acestor informatii, Soufflet Agro Romania 

Online nu va fi facut responsabil pentru imposibilitatea livrarii comenzii. 

  
2. Conditii de livrare  

La solicitarea Soufflet Agro Romania Online, Clientul va face dovada identitatii sale, daca e necesar prin 

una sau mai multe acte emise de autoritati oficiale si va comunica numarul de comanda atribuit de catre 

sistemul de vanzare. 



In cazul in care Clientul se afla in imposibilitatea receptionarii comenzii in mod personal, comanda va fi 

lasata la adresa precizata doar unei persoane cu varsta mai mare de 18 ani si doar in cazul comunicarii a 

numarului comenzii.  

Nicio cerere de livrare a unei comenzi nu va putea fi onorata daca Clientul nu indeplineste conditiile de 

mai sus. 

Clientul se obliga sa fie prezent la adresa de livrare indicata, in intervalul orar selectat, in caz contrar acesta 

va supora taxa de transport aferenta unei posibile noi livrari. Intervalul orar va putea fi modificat, ulterior 

selectarii, doar cu acordul Curierului. 

Livrarea se considera a fi indeplinita de catre Soufflet Agro Romania Online, la momentul predarii 

produselor comandate catre Client la adresa selectata de acesta la momentul validarii comenzii.  

 
3.  Receptia produselor  

Clientul se obliga sa semneze bonul de livrare prezentat de catre Soufflet Agro Romania la livrarea 

produselor comandate. 

Prin semnarea bonului de livrare Clientul recunoaste primirea in bune conditii si in totalitate a produselor 

comandate. 

Soufflet Agro Romania Online se angajeaza sa raspunda tuturor cererilor si reclamatiilor in maximum 10 

zile lucratoare de la primirea acestora. 

 
4.  Intarzierile la livrare  

Data de livrare precum si intervalul orar pentru livrarea comenzilor vor fi alese in momentul validarii 

comenzii, de catre Client, in functie de disponibilitatea acestora. 

Soufflet Agro Romania Online se angajeaza sa respecte aceste date si ore de livrare a comenzilor online. 

In ipoteza in care aceste date si ore de livrare nu vor putea fi respectate, Clientul va fi imediat informat 

prin toate mijloacele puse la dispozitie de catre Client, respectiv prin intermediul postei electronice sau 

SMS. 

 
Art.15 RETUR 

La receptionarea marfii, clientul este incurajat sa se asigure ca produsele livrate corespund din punct de 

vedere calitativ si cantitativ asteptarilor sale.  

 
Drepturi si conditii de returnare a produselor achizitionate online  

Returul produselor  

Clientul are la dispozitie un termen de 14 zile de la data primirii produsului pentru a semnala intentia de 

returnare a produslui. Singurele costuri suportate de Client sunt cheltuielile directe de returnare al 

produsului. 

  

Returul produselor se va face doar in ambalajul original, in bune conditii pentru revanzare, insotite de 

toate accesoriile posibile. 

  
Art.16 PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
 

Datele obtinute cu ocazia creerii contului nu vor face obiectul vreunei tranzactii intre Soufflet Agro 

Romania Online si alte companii. Soufflet Agro Romania Online are dreptul de a utiliza informatiile cu 

caracter personal figurand in chestionare sau furnizate pe orice alta cale de catre clienti in scopul 

organizarii de activitati de marketing, in stricta conformitate cu prevederile legale referitoare la protectia 



persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Soufflet 

Agro Romania Online va pastra confidentialitatea asupra acestor informatii si se obliga sa nu le divulge 

tertilor decat cu acordul expres al clientilor  

 

Conform legii 677/2001, aveti dreptul de acces gratuit( dar nu mai mult de o data pe an) la datele 

dumneavoastra, printr-o cerere scrisa, datata si semnata, adresata SC Soufflet Agro Romania S.A la adresa 

de mail abalan@soufflet.com .Aveti, de asemenea, dreptul de interventie asupra datelor : dupa caz, puteti 

solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii 

677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte. In conditiile de mai sus puteti, totodata, solicita 

transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, avand dreptul de a se 

opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele care ii 

vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. De 

asemenea, aveti dreptul de a va opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele 

care va vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un 

asemenea scop.  

Orice persona are dreptul de a cere si obtine retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte 

juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata 

prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum si competenta 

profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte, precum si de a obtine reevaluarea 

oricarei decizii luate in privinta sa, care o afecteaza, in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata 

exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la paragraful anterior. 

Totodata, aveti dreptul de a va adresa justitiei. 

Toate faptele cevfac obiectul acordurilor de cumpărare generale, precum și toate faptele în legătură cu 

îndeplinirea unui acord general de achiziție sunt confidențiale și părțile sunt obligate să păstreze 

confidențialitatea cu privire la aceste fapte. Această obligație este valabilă pentru întreaga durată a relației 

stabilite cadru contractul de cumpărare contractual și pentru o perioadă de zece ani de la finalizarea 

acestuia 

 
Art.17 PROPRIETATE INTELECTUALA 

Orice reproducere, descarcare, copiere, modificare, utilizare in scopuri comerciale, totala sau partiala a 

diferitelor elemente ale site-ului ( inclusive continutul editorial si fotografii) sunt interzise si expune 

autorul/autorii sai la posibile actionari in justitie. Termenii si Conditiile Generale de vanzare nu 

autorizeaza in nici un caz reproducerea, modificarea sau utilizarea comerciala a diferitelor elemente ale 

site-ului. 

 
Art.18 FORTA MAJORA 

Toate evenimentele de forta majora definite de legislatia romana reprezinta un motiv de suspendare si 

stingere a obligatiilor Soufflet Agro Romania Online. Soufflet Agro Romania online nu poate fi tras la 

raspundere in aceste cazuri de forta majora. 

 
 
Art.19 RĂSPUNDEREA PENTRU PAGUBE 
 
1. Vânzătorul nu este răspunzător pentru prejudiciul cauzat de folosirea necorespunzătoare a mărfurilor, 
sau utilizarea necorespunzătoare. 

2. Vânzătorul nu este responsabil pentru daunele suportate de produse ca urmare a unui caz de forță 

majoră. Forța majoră înseamnă un eveniment neprevăzut care are loc după primirea mărfurilor d ecatre 

Cumparator  și care nu s-a produs din vina vânzătorului. 
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3. Vânzătorul nu este responsabil pentru orice daune inregistrate de cumpărător ca urmare a acceptarii 
mărfurilor. 

 

 
Art. 20 - Încetarea contractului 

1. Relația comerciala contractuală incheiata în baza unui acord-cadru de achiziție poate fi reziliat : 

a) prin acordul scris al părților la data convenită, 
b) in cazul unei renuntari formulata în scris, în conformitate cu reglementările legale generale obligatorii. 

c) decontarea reciprocă de catre părțile contractante în termen de treizeci de zile de la încheierea relației 

contractuale stabilita prin contractul general de cumpărare și finalizata în modul specificat la punctul. 1 
al prezentului articol 
 

Art. 21 - DISPOZIȚII FINALE 

1. Termenii si conditiile de vanzare sunt reglementate de Codul Comercial si de celelalte norme 

generale supuse legislatiei din Romania. 

2. In caz de aparitie a unor litigii Clientul va putea sa depuna reclamatii pentru a ajunge la o 

solutionare amiabila. Insa in conditiile in care nu s-a ajuns la o intelegere amiabila intre parti, 

litigiul va putea fi solutionat de catre tribunalele din Romania. 

3. Orice litigii care decurg din sau în legătură cu un acord general de achiziție, părțile sunt obligate 

să le solutioneze pe cale amiabilă. În cazul in care, partile nu reusesc solutionarea pe cale amiabila 

a litigiilor, se vor adresa Tribunalului unde isi are sediul Vanzatorul. 

4. În cazul în care, unele dintre prevederile acordului-cadru, contractului de cumpărare sau 

Tremenilor si conditiilor sunt invalide sau inaplicabile, restul prevederilor raman valabile. 

Prevederile invalide sau ineficiente vor fii inlocuite cu prevederile reglementărilor legale care 

reglementează problema relației comerciale dintre părți, în general, obligatorii. Părțile în acest caz 

sunt de acord să modifice relația comerciala cu acceptarea unui alt acord cadru al carui continut  

sa fie mai potrivit. 
 
 


