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CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE 
Nr. _____ din __________ 

 
 
 
 
 
 
Părţile contractante: 
 
Vânzător: 
SC ASPART TRADING SRL 
Sediul social: Str. Argeşului Nr. 29, 440085 Satu Mare 
CUI: RO28974883 
Nr. de ordine în registrul comerţului: J30/651/2011 

Banca: Banca Românească, suc. Satu Mare 
IBAN: RO11BRMA0999100047409619 
 
Cumpărător: 
 _____________________________________ 
Sediul social: ________________________________ 
CUI: _______________ 
Nr. de ordine în registrul comerţului: _____________ 
Banca: _______________________________________ 
IBAN: ________________________________________ 
 
 
 
1. Obiectul contractului: 

Obiectul contractului îl reprezintă vânzarea de către Vânzător Cumpărătorului, a produselor menţionate la punctul 3, 
respectând condiţiile stabilite în prezentul contract. 
 

2. Durata contractului:  
Prezentul contract intră în vigoare odată cu semnarea sa de către ambele părţi, şi este valabil pe termen nelimitat. 
Părţile contractante pot rezilia prezentul contract prin simpla notificare adresată celeilalte părţi. Rezilierea contractului 
nu inseamnă că părţile nu îşi vor respecta obligaţiile scadente asumate până la momentul rezilierii. 

 
3. Produse 

Electromotoare, alternatoare si piese de schimb pentru acestea. 
 
4. Caracteristici tehnice 

Produsele livrate de către Vânzător corespund cerinţelor tehnice ale pieselor de origine (OE). Vânzătorul va oferi  
Cumpărătorului suportul tehnic necesar identificării/achiziţionării produsului: cataloage de hârtie, cataloage electronice, 
dar şi suport telefonic. 

 
5. Preţuri 

Întotdeauna părţile contractante stabilesc preţurile în baza cererii unice de ofertă. 
 
6. Facturare, condiţii de plată 

 
Cumpărătorul va achita Vânzătorului contravaloarea produselor achiziţionate prin virament bancar in termen de 15 zile 
de zile (calendaristice), in contul RO11BRMA0999100047409619, deschis la Banca Românească Suc. Satu Mare pe 
numele Vânzătorului. În cazul în care Cumpărătorul nu va respecta termenul de plată stabilit, acesta va plăti penalităţi 
de întârziere în procent de 0.5% din suma datorată pentru fiecare zi de întârziere. 

 
7. Livrare 

Livrarea se va face in locaţia stabilită în prealabil de ambele părţi, unde Vânzătorul predă Cumpărătorului produsele 
comandate, la un termen dinainte stabilit. 
 
Costurile de livrare vor fi suportate de către Vânzător pentru comenzile cu o valoare minimă de 500 RON (cu TVA 
inclus). În cazul în care cumpărătorul achiziţionează un electromotor/alternator cu piesa la schimb (care necesită 

returnarea piesei vechi), piesa veche va fi trimisă Vânzătorului in cel mai scurt timp posibil, costurile de transport a 
acesteia fiind suportate de asemenea de către Vânzător. În acest caz Vânzătorul va factura Cumpărătorului o valoare de 
garanţie pentru piesa veche, valoare care va fi stornată in cel mult 3 zile de la sosirea la sediul Vânzătorului a piesei 
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vechi (cu condiţia ca aceasta sa indeplinească criteriile de acceptare a pieselor vechi de electromotor/alternator). 
Costurile de livrare sunt suportate de vanzator doar pana la punctul de lucru al curierului cel mai apropiat adresei de 
destinatie, contravaloarea km suplimentari fiind suportati de cumparator.  
  

 
8. Garanţie 

Vânzătorul va respecta termenul de garanţie / condiţiile de garanţie impuse de către producătorul pieselor reclamate 
(electromotoate si alternatoare Prestolite, Bosch, Delco Remy, Valeo, Mitsubishi, Iskra/Letrika - 24 luni, electromotoare 
si alternatoare AS – 12 luni, toate componentele/subansamblele de electromotoare si alternatoare – 12 luni). 

 
Rezolvarea cazurilor de garanţie: 

 
 În cazul unei reclamaţii de garanţie, Vânzătorul va trimite Cumpărătorului un produs de schimb, în termen de maxim 3 

zile de la sosirea reclamaţiei, cu condiţia ca produsul să fie in stocul Vânzătorului (dacă Cumpărătorul solicită acest 
lucru).  
- Dacă producătorul produsului acceptă reclamaţia, Vânzătorul nu facturează Cumpărătorului produsul de schimb 
- Dacă producătorul produsului refuză reclamaţia, Vânzătorul va factura ulterior Cumpărătorului produsul de 

schimb 
 Produsul avariat în termenul de garanţie se va înapoia reprezentantului Vânzătorului, împreună cu formularul de 

garanţie completat şi copia facturii ce adevereşte achiziţia. Vânzătorul va întocmi un proces-verbal cu produsul aflat în 
garanţie şi îl va trimite imediat fabricantului produsului spre examinare. 

 Pentru fiecare reclamaţie de garanţie, Vânzătorul va da răspuns în scris Cumpărătorului în cel mai scurt timp posibil. 
Acest timp nu poate depăşi cele 30 de zile, calculate de la sosirea reclamaţiei de garanţie (produs, formularul de 
garanţie completat, copia facturii).  

- Vânzătorul îşi asumă responsabilitatea pentru piesele aflate în garanţie exclusiv până la contravaloarea mărfii achitate 

de către Cumpărător, aceasta se rezuma doar la contravaloarea marfii vandute fara a fi luate in calcul cheltuieli 

accesorii. (ex.cheltuieli de montaj, cheltuieli de deplasare, degradarea altor piese datorita montajelor defectuoase etc.);   

  
 
9. Comanda 

Cumpărătorul va trimite comenzile în scris (e-mail) către Vânzător sau telefonic. Comenzile vor fi confirmate de către 
Vânzător în scris în ziua lansării comenzii şi livrate Cumpărătorului în termen de 1-30 de zile, în cazul în care 
producătorul nu are probleme de fabricaţie. Termenul de livrare poate fi influenţat şi de cantitatea comandată. 
  
Termen de livrare din depozitul Vânzătorului (Satu Mare): 1 zi  
Termen de livrare din depozitul Vânzătorului (Budapesta): 2 zile 
Termen de livrare din depozitul producătorului: 6-7 zile 
Termen de livrare din producţie: 15-30 zile 
 
În cazul în care producătorul este incapabil să livreze produsul comandat, Vânzătorul va prezenta Cumpărătorului o 
ofertă de preţ pentru un produs de altă marcă, dar echivalent cu produsul solicitat iniţial de către Cumpărător. 

 
 

10. Menţiuni 
Toate cererile de ofertă, comenzile, problemele de garanţie sau alte informaţii comerciale vor fi tansmise prin  
e-mail sau telefonic la adresele/numerele de telefon menţionate mai jos de către Vânzător: 

 
 e-mail: office@aspart.ro 
 Tel: 0361.882.133, 0748.105.470 
 
 
11. Litigii  

Orice litigii născute din prezentul contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă de către părţi. În cazul în care acest lucru 
nu va fi posibil, părţile se vor adresa instanţelor de judecată competente de la sediul vanzatorului. 

 
 
 
 
 
 
..............................................            ......................................................... 
     ASPART TRADING SRL                                         
 


