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AUTO BRAND – Condiții generale de Vânzare  
 
Urmatoarele Condiții de Vânzare sunt aplicabile vânzărilor de produse efectuate între AUTO BRAND și clienții 
săi interni sau externi. 
Sunt parte integrantă a contractului de vânzare cumpărare dintre părți. 
La orice comandă emisă de către client sau la orice acceptare a unei oferte de vânzare, AUTO BRAND se 
angajează, să respecte următoarele condiții generale de vânzare. Prin acceptarea facturii clientul renunță la 
condițiile proprii de cumpărare și le acceptă pe cele ale furnizorului AUTO BRAND: 

 
1. Comenzile emise de către client sunt subiect de acceptare pentru AUTO BRAND. 
2. AUTO BRAND își rezervă dreptul să refuze o comandă cu o cantitate inferioară sau diferită în raport cu 
conținutul mărfii în ambalaj standard. 
3. Clientului îi este interzis a deteriora în mică sau mare parte ambalajele, marcajele sau numerele și 
consistența produselor care există la momentul livrării sau vânzării produselor. Respectarea regulilor și normelor 
în materie de etichetare și de marcare a produselor în vigoare în țările de importare este în datoria și sub întreaga 
responsabilitate a clientului. 
4. În timp ce licențele de import sau formularele de schimb sunt cerute pentru introducerea în țara de destinație 
și cad în obligația AUTO BRAND,  alte formalități necesare pentru revânzarea produselor în țară și în afara țării 
în obținerea drepturilor cad în sarcina clientului, care va trebui să informeze AUTO BRAND. 
 
LIVRAREA 
5. Produsele AUTO BRAND sunt vândute la locul indicat în comandă. Clientului îi revin, începând cu ieșirea 
produselor din magazin, toate cheltuielile de transport, de asigurare, de vamă, de impozite și taxe. 
6. Furnizorul va livra Produsele după principiul loco depozitul furnizorului, pe bază de ștampilă sau de 
împuternicire din partea Beneficiarului semnată și persoana împuternicită având dreptul să reprezinte societatea 
în vederea achiziționării de piese, semnatura sa fiindu-ne opozabilă, Părţile putând alege însă şi serviciile 
societăţilor de curierat. În cazul expedițiilor prin firme de curierat semnarea AWB-ului va fi considerată 
acceptarea mărfii iar persoana care semnează AWB-ul nu este obligatoriu a fi împuternicită legal. 
7. La predare, Beneficiarul îşi va desemna un reprezentant care va efectua un control vizual, calitativ şi 
cantitativ, al Produselor, urmând ca reprezentanţii Părţilor să consemneze într-un proces verbal constatările. În 
cazul în care se constată lipsuri cantitative sau deficienţe privind integritatea fizică a Produselor, acestea se vor 
consemna în cuprinsul procesului verbal, iar Furnizorul va livra Produsele conforme calitativ şi în cantitatea 
corespunzătoare, potrivit Contractului, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la semnarea procesului 
verbal. În cazul constatării unor semne vizibile de deteriorare sau de nefuncţionare, Beneficiarul va anunţa 
Furnizorul în scris în termen de 3 ore de la preluarea mărfii, acesta va asigura încheierea unui proces-verbal de 
constatare între reprezentantul lui legal, un delegat neutru şi o persoană delegată a Furnizorului. Lipsa procesului 
verbal în termen de 24 de ore de la livrarea mărfii face dovada că Beneficiarul a preluat marfa nedeteriorată şi 
în stare perfectă de funcţionare. Întocmirea unui proces-verbal de constatare în lipsa delegatului neutru şi a 
persoanei delegată a Furnizorului sau cu depășirea termenului prevăzut nu va fi valabilă şi nu va produce niciun 
efect juridic. Nu se acceptă returnarea mărfii livrate după termenul de 24 ore de la livrarea mărfii. În cazul în 
care clientul dorește returnarea mărfii din anumite motive, Auto Brand SRL își rezervă dreptul de a refuza returul 
în următoarele condiții: 
 - piesa a fost comandată ferm și livrată corespunzător (greșeală de comandă); 
 - termenul de solicitare a returului este mai mare de 15 zile calendaristice de la data livrării; 
 - piesa a fost montată sau s-a încercat montarea și sunt urme de montaj; 
 - ambalajul este deteriorat sau lipsește; 
 - piesa nu este acceptată retur de către furnizorul inițial.  
 - pentru piesele aftermarket, termenul de garanție este cel oferit de către furnizor. De asemenea, piesele 
aftermarket vor fi înlocuite în termenul de garanție cu altele noi conform legii, însă societatea vânzătoare (AUTO 
BRAND SRL) nu este răspunzătoare și nu va fi obligată să suporte alte despăgubiri colaterale. 
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Pentru eventualitatea expedierii mărfurilor prin societate de curierat, beneficiarul va sesiza orice lipsuri ori vicii 
ale produselor în termen de 2 zile calendaristice, în scris, solicitând înlocuirea celor necorespunzătoare sau 
completarea lipsurilor. Refuzul unor Produse nu îl scuteşte pe Cumpărător de obligaţia de a plăti preţul 
corespunzător Produselor pe care le accceptă, nici de obligaţia de a executa oricare alte îndatoriri decurgând din 
prezentul contract. 
8. Termenele de livrare sunt cele menționate în ofertă, ținându-se cont de timpul de livrare al furnizorului și 
de transport, ocazional pot apărea modificări la termenul confirmat de către furnizor. 
9. Niciun caz de depășire a perioadei de livrare nu poate da efect la daune sau la o anulare a comenzii în curs. 
 
PREȚURI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ 
10. În caz de schimbare de tarif sau diferență de plată, produsele vor fi facturate la prețul stipulat în ziua 
comenzii. 
11. Prețurile sunt determinate de locul indicat în comanda mai exact prețurile de depozit. 
12. Orice impozit, taxă sau alta însărcinare de plată în aplicarea regulamentului român, al țării de importare sau 
a unei țări de tranzit sunt în datoria exclusivă a clientului. 
13. Prețurile indicate în lista de prețuri sunt modificabile în orice moment fără a fi necesară o informare în 
prealabil. 
14. AUTO BRAND va putea cere virarea unui avans înaintea efactuării tranzacției. 
15. Facturile noastre trebuie plătite până la data scadentă stipulată în contract, fără dobândă și fără compensări, 
către o bancă agreată de către  AUTO BRAND. După data scadentă se percep penalizări conform contractului. 
16. AUTO BRAND își rezervă dreptul, să suspende execuția obligațiilor proprii până la plata obligațiilor 
precedente. 
17. Plata în avans sau furnizarea unei garanții pot fi cerute în lipsa referințelor anterioare legate de relația 
comercială cu AUTO BRAND sau, dacă aprecierea de risc impune acest motiv. 
18. AUTO BRAND își rezervă dreptul unilateral ca în orice moment, în funcție de aprecierile sale de risc și de 
garanțiile oferite, să fixeze sau să reducă plafonul descoperit la un client și să adapteze termenele de plată ale 
clientului, fără nici o notoficare. 
19. În caz de vânzare, de cesiune, de redare în natură, sumele care revin AUTO BRAND devin imediat 
exigibile, oricare ar fi condițiile convenite anterior. 
20. Clientul nu poate beneficia de un oarecare litigiu sau rambursare a titlului de garanție pentru a suspenda 
plata produselor. 
21. În cazul în care clientul nu-și respectă angajamentul de plată la data cerută, AUTO BRAND își rezevă 
dreptul de a rezilia vânzarea de plin drept în 2 zile de la primirea notificării de plată adresată clientului, printr-o 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire. 
22. Orice sume primite de Vânzător, fie ca urmare a unei plăți voluntare din partea Cumpărătorului, fie ca 
urmare a unei proceduri de executare silită, vor fi folosite mai întâi pentru acoperirea oricăror penalităţi sau 
dobânzi datorate, apoi pentru acoperirea daunelor sau prejudiciilor, şi apoi pentru plăţi contractuale scadente. 
23. Cumpărătorul este de drept în întârziere pentru toate obligaţiile asumate prin contract şi nerespectate ca 
atare. 
24. În situația neplății la termen a obligațiilor contractuale asumate de către Cumpărător, îi va da dreptul 
Vânzătorului - Furnizor să denunțe unilateral contractul încheiat fără nicio notificare prealabilă. Această 
prevedere se aplică pentru situația întârzierilor la plată repetate sau a refuzului de marfă nejustificat, fapt ce va 
duce și la încetarea contractului fără nicio altă formalitate prealabilă. 

 
GARANȚIE ȘI RESPONSABILITATE 
25. Produsele noastre sunt garantate pentru lipsa de conformitate în concordanță cu legislația în vigoare și cu 
condițiile oferite de furnizorii noștri. 
26. Piesele înlocuite pe garanție nu pot avea ca efect prelungirea garanției produsului înlocuit. 
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27. Garanția este expres limitată la înlocuirea produselor sau pieselor recunoscute ca fiind defecte, dacă au fost 
montate într-un service autorizat. 
28. Cheltuielile de montare și de demontare sunt luate în considerare în ceea ce privește garanția. 
29. Piesele înlocuite sau rambursate cu titlu de garanție devin proprietatea AUTO BRAND. 
30. În niciunul dintre cazuri AUTO BRAND nu ar putea fi responsabilă pentru neconformitatea produselor 
referitoare la o normă de specificație proprie în țara de import; normă care nu i-ar fi fost notificată la transmiterea 
comenzii și pe care nu ar fi acceptat-o în întregime. 
31. Responsabilitatea AUTO BRAND nu poate fi invocată pentru orice daună provocată de condiții anormale 
de utilizare, o întreținere necorespunzătoare, o asociere necorespunzătoare cu piese necompatibile, o depozitare 
necorespunzătoare sau pentru o montare care nu respectă specificațiile AUTO BRAND. 
32. Condițiile emise de AUTO BRAND care se referă la stocare, la montaj sau la utilizare, trebuie să fie 
respectate de către client, care, la rândul său trebuie să-și informeze clienții. În cazul contrar responsabilitatea 
AUTO BRAND devine nulă. 
 
CAZURI DE FORȚĂ MAJORĂ 
33. Toate angajamentele luate de către AUTO BRAND sunt suspendate în toate situațiile în care nerespectarea 
unei obligații survine în urma unui caz de forță majoră. 
34. Vor constitui cazuri de forță majoră, putând avea ca efect nelivrarea sau livrarea cu întârziere sau 
defectuoasă a unui produs, evenimentele care au scăpat de sub controlul AUTO BRAND cum ar fi grevele 
muncitorilor sau a transportatorilor, blocarea sau accidentele care implică utilajele, calamitățile naturale etc. 
 
RETURURI 
35. Produsele sunt vândute ferm și nu vor putea fi nici returnate nici schimbate fără acordul nostru în prealabil. 
36. Pentru a putea primi acordul nostru de returnare a pieselor vă rugăm să ne înștiințați în scris în termen de 
cel mult 15 zile, altfel vom considera livrarea ca și acceptată de către dvs. 
 
PROPRIETĂȚI INDUSTRIALE ȘI INTELECTUALE 
37. Planurile, specificațiile, nomenclatoarele tehnice și comerciale, cataloagele, siglele care reprezintă AUTO 
BRAND sunt protejate prin copyright. În consecință, clientului îi este interzis să efectueze difuzarea sau 
reproducerea acestora fără acordul în prealabil al AUTO BRAND. 
 
NULITĂȚI 
38. În cazul încălcării unei condiții generale de vânzare prezentate, actul este declarat nul și nu poate avea efect 
asupra părților, prin urmare Auto Brand nu va avea nici o obligație către client. 
 
DREPTUL APLICABIL 
39. Prezentele condiții sunt subordonate legislației române în vigoare. 
40. Orice diferență relativă la interpretarea sau la execuția condițiilor generale prezentate va fi adresată și 
analizată de către instanța competentă de pe aria în care activează AUTO BRAND, oricare ar fi locul de livrare. 
 
REZERVA DE PROPRIETATE 
41. AUTO BRAND își rezervă întreaga proprietate a produselor până la achitarea integrală a prețului de 
vânzare. 
42. AUTO BRAND își rezervă dreptul de a revendica produsele în caz de neplată la scadență. Riscurile aferente 
produselor (fiind cuprins riscul de pierdere sau de distrugere) vor fi transmise clientului începând cu livrarea 
produselor către acesta /la ieșirea din magazin, în cazul în care și le ridică el insuși. 
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