CONDIŢII GENERALE DE CONTRACT
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ca vânzător(în continuare: “Vânzător”),

citit şi înţeles, apoi acceptat în mod explicit de către Cumpărător prin dezvăluirea datelor sale
personale. Prin aceasta, Cumpărătorul confirm că este o persoană majoră în deplinătatea
facultăţilor, care deţine cunoştinţele, experienţa, personalul, echipamentul şi eventualele premise
pentru cumpărarea şi exploatarea corespunzătoare a produselor.

1. SCOPUL ACESTUI CONTRACT CADRU
1.1 Proprietatea exclusivă a Vânzătorului este/sunt Produsul/Produsele.
1.2 Prin acceptarea dispoziţiilor din prezentul Contract Cadru de către Cumpărător,
Vânzătorul vinde, iar Cumpărătorul cumpără Produsul în condiţiile aici stabilite.
2. OBIECTUL CONTRACTULUI CADRU
2.1 Formularul numit în continuare “Comandă”, completat de către Cumpărător şi ajuns la
Vânzător pe cale electronic sau fax, conţinând solicitarea numărul exact de produse (în
contonuare “Produs” sau “Produse”) comercializate de câtre Vânzător.

3. OBLIGAŢIILE CUMPĂRĂTORULUI
3.1 Cumpărătorul trimite Comanda Vânzătorului în scris (e-mail sau fax).
3.2 În cazul unor defecţiuni ascunse ala Produselor, Cumpărătorul este obligat să le raporteze
pe acestea Vânzătorului imediat după aflarea acestora.

3.3 Conform Contractului Cadru, Cumpărătorul este obligat să plătească Vânzătorului fără
rest preţul Produselor, indiferent de plângerile de garanţie sau alte obiecţii legate de
acestea.

4. OBLIGAŢIILE VÂNZĂTORULUI
4.1 Vânzătorul îşi asumă confirmarea către Cumpărător a comenzii pentru Produs în limita
de timp, apoi livrarea Produsului din Comandă conform condiţiilor de livrare acceptate
de către Cumpărător (timpul, locul şi condiţiile livrării, şi documentele necesare).
Vânzătorul vinde Produsul către Cumpărător cu plata fără rest al preţului, conform
prezentului Contract Cadru.
4.2 Vânzătorul îşi asumă livrarea Produsului comandat în 15 zile de la primirea comenzii sau
conform altor termene limită, convenite cu Cumpărătorul şi stabilite în scris.
4.3 Vânzătorul livrează (sau aranjează livrarea) produsului către Cumpărător, la adresa din
România specificată în Comandă, şi predă Produsul Cumpărătorului (sau altei personae,
specificate de Cumpărător în Comandă).
4.4 Vânzătorul îi trimite Cumpărătorului manual de utilizare, informări şi alte informaţii şi
documente relevante, necesare pentru Cumpărător, pentru a-şi putea îndeplini obligaţiile
stabilite de prezentul Contract Cadru.
4.5 Vânzătorul aprovizionează Cumpărătorul cu Produsele cerute, sau altele în locul lor,
specificate în Contractul Cadru, în funcţie de accesibilitatea surselor lui de procurare.
5. PREŢ, CODIŢII DE PLATĂ

5.1 Preţul Produsului se stabileşte în RON, întotdeauna în brut conţinând şi TVA.
5.2 Preţul Produseloreste cel specificat dinainte în oferta Vânzătorului, apoi în confirmarea
Comenzii, conform cantităţii şi tipului Produsului livrat.
5.3 Cumpărătorul este obligat să plătească preţul integral al Produsului, conform Contractului
Cadru, înaintea predării/preluării înainte sau cel târziu în momentul preluării de la curier
(“Curierat”), prin transfer bancar către contul xxxxxxxxxxx, deţinut de Vânzător.
5.4 Părţile din contract cad de acord ca plata şi eliberarea facturii să se facă în RON.
5.5 Părţile din contract cad de accord ca toate cheltuielile bancare produse în urma
transferului sau plăţii cu ramburs.

6. COMANDA
6.1 Comanda trebuie să conţină numele şi adresa Cumpărătorului, alte date de identificare,
posibilitatea contactării, precum şi codul de identificare, denumirea, cantitatea şi preţul
total sau pe unităţi ale Produsului comandat.
6.2 Comanda devine valabilă şi acceptată prin Confirmarea ei către Cumpărător. Vânzătorul
încearcă, după posibilităţi, să confirme Comanda (părţile ei substanţiale) în termen de 48
ore de la primirea acesteia. În lipsa confirmării Comanda nu produce nici un fel de
obligaţii pentru Vânzător.

7. LIVRARE
Vânzătorul îi comunică Cumpărătorului data preconizată a livrării. Livrarea în sine se face de
către Curierat, iar din cauza asta, Vânzătorul nu poate influenţa condiţiile şi data exactă a
livrării şi ca urmare, nu i se poate atribui nici un fel de răspundere în această privinţă.
Dacă Cumpărătorul doreşte să modifice livrarea, trebuie s-o facă în timp util pentru ca
Vânzătorul să poată organiza schimbările necesare. Adresa destinatarului poate fi schimbată
fără costuri suplimentare cel târziu cu 2 zile înaintea livrării.
Pentru schimbarea altor detalii legate de tranzacţie este nevoie de un acord mutual scris între
părţi, acceptat în concordanţă cu structura prezentului Contract Cadru.
Produsul livrat se eliberează de către Vânzător însoţit de foaie de drum, factură sau alte
documente de transport.

8. VIS MAJOR

Întârzierile sau îndeplinirea nesatisfăcătoare a obligaţiilor de mai sus nu se consideră ca atare
şi nu constituie fundament pentru pretenţii de despăgubire dacă (i) se produc în urma unui
eveniment care depăşeşte puterea de decizie a părţii şi pentru care nu este responsabilă nici
partea însăşi, nici filialele sale sau alta personae care acţionează în numele ei; şi (ii) dacă
partea nu a putut împiedica întârzierea sau îndeplinirea nesatisfăcătoare, cu toate că a acţionat
conform aşteptărilor. Evenimente care surclasează puterea de decizie a părţilor sunt:
calamităţi; rechiziţionări de către stat sau organizaţii militare; inundaţii, condiţii meteo
extraordinare imprevizibile, incendii, explozii sau alte catastrofe şi evenimente similare.
Conflictele legate de legislaţia muncii care afectează una dintre Părţi nu o scuteşte de
îndeplinirea obligaţiilor din Contractul Cadru. Dacă una dintre Părţi sau personalul acesteia
refuză să intre în stabilimentul afectat de conflictul de muncă, acest lucru o scuteşte de
îndeplinirea obligaţiilor doar dacă există pericolul vătămării fizice.
Dacă conjunctura vis major persistă o perioadă mai lungă decât o lună, ambele Părţi sunt
îndreptăţite la ruperea imediată a Contractului Cadru. Pentru dovedirea situaţiei de vis
major, ambele Părţi accept documentele emise de organele de stat competente.

9. TRANSFERUL PROPRIETĂŢII

Părţile din contract cad de acord că dreptul de proprietate asupra produselor livrate se
schimbă doar după plata integrală a preţului acestora. Predarea/preluarea Produselor se

dovedeşte prin factură, documente de transport sau alte documente însoţitoare, Cumpărătorul
fiind obligat să-i înapoieze vânzătorului un exemplar semnat.
De asemenea, în cazul în care nu achită preţul Produsului până la termenul limită,
Cumpărătorul se obligă să tolereze preluarea Produselor găsite în proprietatea sa de către
Vânzător şi înţelege că este obligat la compensarea integrală a prejudiciului Vânzătorului.
Cumpărătorul este obligat să faciliteze acţiunea Vânzătorului sau reprezentantului acestuia în
cazul de mai sus.
Prin semnarea prezentului Contract Cadru, reprezentantul Cumpărătorului îşi asumă (şi)
personal răspunderea pentru cele cuprinse în acest capitol; de asemenea, Cumpărătorul
garantează acceptarea în scris a acestui capitol de către a terţa parte implicată în montarea,
predarea, vânzarea (etc.) produsului.

10. SUPORTAREA PAGUBELOR
Dacă pagubele cauzate Produsului nu sunt vina niciunei Părţi sau ambele sunt vinovate în
aceeaşi măsură, după predarea Produsului paguba este suportată de către Cumpărător.

11. GARANŢIE ŞI RĂSPUNDERE

Părţile sunt obligate să rezolve prin colaborare bine intenţionată problemele legate de
garanţie, răspundere sau alte plângeri şi pretenţii de despăgubire.
În privinţa Produselor Vânzătorul oferă garanţie şi răspundere stabilite în general.

12. VÂNZAREA MAI DEPARTE

Părţile cad de acord în mod explicit ca în urma vânzarii-cumpărării efectuate pe baza
prezentului Contract Cadru Cumpărătorul nu poate valorifica Produsul preluat de la Vânzător
către un terţ, nici cu amănuntul, nici prin parteneri contractuali sau reprezentanţe comerciale.
Această limitare este valabilă atât pe teritoriul României, cât şi în străinătate.

13. PĂSTRAREA SECRETULUI

Informaţiile de afaceri aflate în posesia uneia dintre Părţi trebuie tratate ca secrete de către
cealaltă, şi pot fi folosite exclusiv pentru îndeplinirea obligaţiilor impuse de prezentul

Contract Cadru. Aceste informaţii şi date nu pot fi divulgate unui terţ decât cu acordul
celeilalte Părţi. Dacă legea locală nu cere acest lucru, ambele Părţi sunt obligate să ia toate
măsurile de securitate posibile pentru a împiedica divulgarea acestor informaţii şi date de
către angajaţii proprii.
Obligaţia păstrării secretelor rămâne valabilă pentru o perioadă nedeterminată şi după
încetarea contractului de vânzare-cumpărare.

14. REZILIERE

Prezentul Contract Cadru nu poate fi reziliat în mod obişnuit.
Oricare dintre Părţi poate rezilia Contractul Cadru printr-o informare scrisă, dacă:
cealaltă Parte a încălcat oricare din obligaţiile impuse de prezentul Contract Cadru, şi nu a
reparat situaţia în termen de 15 zile;
cealaltă Parte a fost împiedicată să-şi îndeplinească obligaţiile asumate aici cel puţin timp de
o lună;
cealaltă Parte intră în procedură de lichidare sau dă faliment, sau dacă întreprinderea, averea
sau valorile sale sunt expropriate ori confiscate.

15. DIVERSE

15.1
Cumpărătorul ia la cunoştinţă că, în cazul cumpărării Produsului prin internet, are
drept de renunţare determinată de dispoziţiile legale referitoare la raportul de drept.
Cumpărătorul poate renunţa la Contractul Cadru fără justificare în termen de 8 (opt) zile
lucrătoare. Consumatorul îşi poate exercita dreptul de renunţare din ziua în care a preluat
Produsul. Din cauza dreptului de renunţare, cheltuielile produse de returnarea Produsului
vor fi suportate de către Cumpărător. În schimb, Vânzătorul are dreptul la compensarea
pagubelor produse prin utilizarea necorespunzătoare a Produsului.
15.2
Reclamaţiile legate de Produse pot fi făcute la următoarea adresă: xxxxxxxxxxxxx
15.3
Dacă una sau mai multe dintre condiţiile Contractului Cadru devin de neîndeplinit
ori îşi pierd valabilitatea în parte sau în întregime, sau devin nelegale, acest lucru nu
influenţează celelalte părţi din Contract Cadru. Părţile sunt obligate să schimbe
dispoziţiile nelegale sau irealizabile cu altele, realizabile, care corespund inenţiilor lor.
15.4
Prin acceptarea prezentului Contract Cadru Cumpărătorul ia la cunoştinţă că, în
urma confirmării Comenzii de căte Vânzător, raportul de drept (contractul) devine
valabil, iar în baza ei are drepturile şi obligaţiile stabilite de prezentul Contract Cadru.
15.5
Cumpărătorul poate găsi toate informaţiile importante referitoare la raportul de
drept în formă descărcabilă pe pagina www.gamecenter.ro. Prin acceptarea de către

Cumpărător, prezentul Contract Cadru apare în reţeaua Vânzătorului, iar informaţiile
puse la dispoziţie vor fi administrate, păstrate şi gestionate cu respectarea tuturor
dispoziţiilor legale referitoare.
15.6
Prin semnarea prezentului Contract Cadru Cumpărătorul (sau reprezentantul lui)
garantează pentru obligaţiile sale impuse de Contractul Cadru.
15.7
Orice informare impusă de prezentul Contract Cadru poate fi considerată valabilă
numai dacă a fost livrată personal, prin poştă sau fax către cealaltă Parte, la adresa
Vânzătorului (nemodificată) declarată în prezentul Contract Cadru, sau altă adresă
declarată şi convenită cu scopul realizării obiectivelor prezentului Contract Cadru.
15.8
Părţile trebuie să facă totul, în limite raţionale, pentru impunerea în întregime a
drepturilor şi cauzelor juridice cuprinse în prezentul Contract Cadru.

