Conditii comerciale generale – VTS
Aceste conditii comerciale sunt utilizate in procesul de vanzare si livrare a unitatilor
executate de companiile de distributie ale VTS Group, specificate in mod explicit.

§1
Subiectul Contractului
Companiile de distributie ale VTS Group [denumite : VTS] sunt obligate sa vanda
si sa livreze Clientului centrale de tratare aer specificate in detaliu in oferta VTS
[denumita : Oferta] si in comanda transmisa de Client [denumita : Comanda] la valoarea
convenita.

§2
Centrala
1.

Tipul, Cantitatea, specificatiile tehnice, locul si data de livrare, dar si valoarea CTA
vor fi specificate in mod clar in Oferta.

§3
Valoarea
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Pentru vanzare si livrarea CTA-urilor, Clientul este obligat sa achite contravaloarea
acestora, specificata in mod clar in Oferta.
Clientul este obligat sa achite in contul VTS avansul specificat in Oferta, in cel mai scurt
timp de la data transmiterii Comenzii.
In cazul in care Avansul nu este transferat in contul VTS in termen de 14 zile de la data
transmiterii comenzii, VTS va transmite o noua documentatie pentru comanda
respectiva, incluzand Ofeta noua si Comanda noua. Oferta noua poate contine alta
cantitate si alti termeni de plata si livrare.
Clientul este obligat sa achite suma ramasa in termenii specificati in Oferta.
Centralele de Tratare Aer sunt considerate ca fiind Proprietate VTS pana la data platii
integrale a valorii specificate in Oferta.
Clientul trebuie sa achite contravaloarea unitatilor in contul VTS specificat in Oferta.

§4
Termeni de livrare
1.

2.

VTS va livra unitatile catre Client la data/datele specificate in Oferta, calculate de la data
incasarii in banca a avansului sau in momentul in care toate conditiile din Oferta sunt
indeplinite de catre Client.
Anterior livrarii, VTS va transmite Clientului o instiintare prin care este anuntat
ca unitatile sunt gata de livrare [denumita : Confirmare de Livrare].

3.

Dupa ce Clientul primeste aceasta Confimare de Livrare, este obligat sa indeplineasca
toate obligatiile, specificate in Oferta, precum Termeni de Plata acceptati de ambele parti
prin Contract sau livrare acceptata de ambele parti conform platilor efectuate.
4. VTS are dreptul de a refuza livrarea Centralelor de Tratare Aer, pana in momentul
in care Clientul indeplineste conditiile contractuale de plata.
5. In cazul in care in termen de 14 zile de la data primirii Confirmarii de Livrare, Clientul nu
indeplineste toate obligatiile din Oferta, VTS are dreptul sa prelungeasca data de livrare.
6. In cazul in care VTS nu poate livra Centralele de Tratare Aer in termen de 14 zile
de la transmiterea Confirmarii de Livrare, intarzierea fiind cauzata de Client, atunci VTS
are dreptul de a penaliza Clientul cu 0.05% din valoarea Contractului pentru fiecare
zi ce depaseste cele 14 zile, penalizare pentru depozitarea unitatilor.
7. Centralele de Tratare Aer sunt livrate catre Client in baza CPT(Incoterms 2000)
la locatia specificata in Oferta, fie asamblata, fie in colete (pentru asamblarea
pe santier), fie pe sectiuni semi-asamblate pentru a fi conectata de Client.
8. VTS nu este obligat sa execute manipulari interne la descarcarea pe santier.
9. Clientul este obligat sa descarce Centralele de Tratarer Aer livrate in colete la locul
de asamblare si este obligat sa asigure prezenta unei persoane autorizate pentru
confirmarea livrarii unitatilor in numele Clientului. Documentul de confirmare a livrarii
unitatilor este disponibil pe site-ul www.vtsgroup.com sau la reprezentantii VTS.
10. Centralele de Tratare Aer sunt predate Clientului sau persoanei autorizate de Client
numai in baza Protocolului de Livrare [denumita : Protocol de Livrare]. Formularul
Protocol de Livrare este disponibil pe site-ul www.vtsgroup.com sau la reprezentantii
VTS.
11. In cazul in care Clientul sau persoana autorizata de Client nu este prezenta la locul
de livrare a Centralelor de Livrare sau refuza semnarea Protocolului de Livrare fara
o justificare concreta, VTS este indreptatit sa semneze unilateral acest Protocol, astfel
fiind considerata indeplinirea contractula a livrarii comenzii.
§5
Livrarea Centralelor de Tratare Aer asamblate sau in sectiuni asamblate
1.

In cazul in care Centralele de Tratare Aer sunt livrate asamblate sau in sectiuni
asamblate, data de livrare catre Client este prelungita cu perioada de asamblare
in depozit specificata in Oferta.

§6
Livrarea in colete/ Asamblarea pe santier
1.

2.

Remuneratia in contul VTS specificata in Oferta acopera asamblarea pe santier
a centralelor livrate in colete, numai daca livrarea si asamblarea se efectueaza in limita
a 200 km de la cel mai apropiat service autorizat VTS. Lista actualizata de service-uri
autorizate VTS este disponibila pe site-ul www.vtsgroup.com sau la reprezentantii VTS.
Clientul este obligat sa anunte in scris momentul in care locatia este pregatita pentru
asamblarea Centralelor de Tratare Aer. Formularul de Confimare de Asamblare este
disponibil pe site-ul www.vtsgroup.com sau la reprezentantii VTS.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

La locul de asamblare a unitatilor livrate in colete, Clientul este obligat sa :
a. Puna la dispozitia echipei de service coletele primite la livrare.
b. Pregateasca locul de asamblare in conformitate cu cerintele stabilite
in Documentatia Tehnica [denumita : Documentatie Tehnica] disponibila pe site-ul
www.vtsgroup.com sau la reprezentantii VTS.
c. Indeplineasca conditiile impuse de Documentatia Tehnica privind fundatia unde
se va efectua asamblarea Centralelor de Tratare Aer.
d. Pregateasca si sa ofere gratuit instalatie electrica si de iluminat nu mai departe
de 20m de la locul de asamblare.
e. Ofere conditiile necesare pentru asamblarea in siguranta pe santier.
Asamblarea pe santier din partea VTS nu include :
a. Sa pregateasca instalatia electrica si circuitele electrice, sa conecteze sistemul
de incalzire si mijloacele de racire si sa instaleze valve de schimb.
b. Sa conecteze, instaleze si sa puna in functiune elementele de automatizare
(cu exceptia servomotorului de pe clapeta, presostatului si a termostatului
anti-inghet) si impamantarea motoarelor echipamentului.
c. Plasarea si echilibrarea unitatilor.
d. Conectarea unitatilor la tubulatura d ventilatie, utilitati si electricitate.
e. Puna in functiune Centralele de Tratare aer.
f. Recicleze ambalajele in care au fost livrate unitatile.
VTS nu isi asuma responsabilitatea in cazul in care echipa de service prezenta la fata
locului semnaleaza lipsa, deschiderea sau deteriorarea coletelor livrate.
Finalizarea asamblarii pe santier a centralelor de tratare aer este confirmata in scris
de catre service-ul VTS si Client sau persoana autorizata de catre Client. Formularul
de confirmare a asamblarii este disponibil pe site-ul www.vtsgroup.com sau
la reprezentantii VTS.
Serviceul VTS este indreptatit sa semneze unilateral formularul de acceptare a
asamblarii, in numele clientului, in conditiile urmatoare:
a. Clientul nu a venit de doua ori consecutiv pentru a face receptia unitatii, in
ciuda notificarii anterioare in scris asupra datei receptiei, sau
b. Clientul a refuzat sa semneze formularul de acceptare a asamblarii fara a oferi
nici un motiv.
Obligatia VTS de a oferi asamblarea unitatilor expira dupa 12 luni de la livrare, daca
clientul nu a facut pregatirile necesare pentru asamblare. Dupa aceasta data
asamblarea unitatilor poate fi facuta de catre un service VTS pentru un cost suplimentar.
§7
Garantie

1.

2.
3.

VTS ofera garantie pentru echipamentele de tratare aer in domeniul de aplicare
specificat in Conditiile Standard de Garantie VTS, datate cu 1 Iunie 2010, disponibile
pe site-ul www.vtsgroup.com sau la reprezentantii VTS.
Responsabilitatea VTS este exclusa in cazul in care echipamentele VTS nu sunt folosite
conform manualului de utilizare si de intretinere al instalatiilor.
VTS nu este responsabil pentru :

a. Daune cauzate din opririle dispozitivelor in asteptarea serviciilor de garantie
b. Daune cauzate proprietatii clientului, altele decat cele ale echipamentelor

§8
Reclamatii
1.

2.
3.

4.
5.

In cazul in care livrarea echipamentelor este decalata din vina VTS, Clientul este
indreptatit sa penalizeze VTS cu 0.1% din valoarea echipamentului nelivrat la timp,
pentru fiecare zi de intarziere, penalizarea nu poate depasi 10% din valoarea
echipamentului in cauza.
In cazul in care platile catre VTS nu sunt efectuate la timp, VTS are dreptul de a solicita
Clientului o dobanda penalizatoare in valoare de 15% anual.
In cazul in care Clientul nu ofera posibilitatea livrarii echipamentului pe o perioada
de 180 de zile de la data de livrare specificata in Oferta, VTS va considera avansul
achitata drept garantie pentru costurile de realizare a comenzii si va mentine centrala
completa pe stoc.
Plata penalizarilor si a dobanzii penalizatoare va acoperi toate pretentiile partilor care
rezulta din vanzarea si livrarea ulterioasa a echipamentului.
Executarea intarziata a obligatiilor datorita fortei majore nu va fi considerate
ca o indeplinire necorespunzatoare a acestui acord.

§9
Diverse
1.
2.
3.
4.
5.

Detaliile din Oferta si Comanda sunt considerate secrete comerciale si vor fi tratate
cu drept de confidentialitate.
In caz de diferente intre Oferta/Comanda si aceste Conditii Generale de Vanzare,
Oferta/Comanda prevaleaza.
In problemele nereglementate in contract se vor aplica reglementarile Codului Civil.
Amendamentele la aceste Conditii Generale se vor efectua in scris, ca si versiune noua,
in caz contrar vor fi considerate nule.
Aceste Conditii Generale de Vanzare au fost adoptate si intra in vigoare cu data
de 1 Iunie 2010.

Am luat la cunostinta si accept :

Locul si Data

Semnatura si Stampila Client sau
persoana autorizata de catre Client

