
Condiții generale de vânzare pe teritoriul României ale SC. JUB SALES SRL. 
 

1. OBIECTUL CONDIȚIILOR 
Termenii și condițiile generale de vânzare guvernează realțiile juridice dintre 
vânzător JUB SRL, România și cumpărătorii de bunuri și produse din programul său 
de vânzare (bunuri). Termenii și condițiile generale se aplică tuturor relațiilor 
stabilite între vânzător și cumpărători, cu excepția cazului în care vânzătorul și 
cumpărătorul sunt de acord în mod explicit cu prvire la drepturile sau obligațiile 
individuale. Sunt valable doar acordurile încheiate în scris. Toate mesajele prin 
mijloace de telecomunicații adecvate (fax, e-mail etc.) sunt, de asemenea, 
considerate scrise. Acești termeni și condiții generale de vânzare vor prevala as upra 
condițiilor de cumpărare ale cumpărătorului, cu excepția cazului în care 
cumpărătorul și vânzător convin în mod expres astfel în scris.  

2. CALITATEA MĂRFURILOR 
Cumpărătorul trebuie să utilizeze produsele ca un bun maestru și în mod 
consecvent în conformitate cu instrucțiunile vânzătorului. Calitatea și cantitățile 
mărfurilor sunt definite în descrierile tehnice, documentele de siguranță și 
instrucțiunile de utilizare, care sunt disponibile pe site-ul web la www.jub.ro 
Consumul de materiale, care este menționat în documentația tehnică a 
produselor individuale, este determinat pe baza experienței și a valorilor medii. 
Consumul real de materiale depinde de condiții reale specifice și de metoda de 
aplicare și din tehnica de lucru utilizată. Pentru a determina consumul de 
material într-o situație specifică, este necesar să se efectueze măsurare în 
câmpul de testare. Obiecția cumpărătorului la garanție și garanția se stinge prin 
intervențiile cumpărătorului asupra bunurilor care nu sunt în conformitate cu 
vânzătorul sau dacă bunurile vânzătorului sunt instalate în combinație cu 
produse de la alți producători fără consimțământul său scris. Vânzătorul se 
asigură că bunurile sale respectă reglementările aplicabile privind calitatea 
mărfurilor în Slovenia și în Uniunea Europeană. Mărfurile sunt echipate 
corespunzător cu o declarație și semne de conformitate și marcate cu un cod 
EAN.  

3. PREȚURI 
Cu excepția cazului în care s-a convenit în mod specific în scris între părți, 
prețurile de vânzare ale bunurilor sunt stabilite în lista de prețuri aplicabilă 
publicată în fiecare contract comercial al vânzătorului. Prețurile sunt fără TVA și 
sunt valabile DAP încărcate din depozitul vânzătorului, cu excepția preluarii marfii 
de către clienții contractuali obișnuiți. În cazurile menționate anterior, 
cumpărătorul este obligat să permită acceptarea și descărcarea imediată a 
bunurilor livrate, în caz contrar vânzătorul poate lua în calcul costurile aferente 
acestui titlu la decontarea finală a bunurilor livrate. În toate cazurile, cea mai 
recentă ediție a Incoterms adoptată de Camera Internațională de Comerț din Paris 
se va aplica ofertelor, confirmării comenzilor și facturilor și identificării tranziției 
riscului. Vânzătorul este obligat să publice modificarea listei de prețuri cu cel 
puțin 15 zile înainte de intrarea în vigoare a noilor prețuri, cu expecția produselor 
EPS, unde noua listă de prețuri intră în vigoare a doua zi după publicare. 
Costul ambalajului este inclus în prețurile produselor vânzătorului, cu excepția 
costului paletilor, pe care vânzătorul le percepe cumpărătorului separat. 
Cumpărătorul poate returna vânzătorului numai paletii JUB marcate cu o 
ștampilă JUB.  
În plus, vânzătorul poate prevedea cerințe specifice privind calitatea sau ambalarea 
produsului în ceea ce privește alte condiții posibile de producție a produsului. 
Vânzătorul poate stabili o calitate minimă de produse per comandă. 
Vânzătorul poate suporta costuri suplimentare pentru pregătirea bunurilor în 
conformitate cu costurile suplimentare efective ale vânzătorului, care depășesc 
domeniul de aplicare normal al lucrării. 

4. TERMENI ȘI CONDIȚII 
Cumpărătorul poate prelua bunurile după plata achiziției preplătite imediat ce 
vânzătorul primește achiziția în contul său, cu excepția cazului în care cealaltă 
parte a fost de acord. Dacă vânzătorul și cumpărătorul sunt de acord cu plata 
amânată, este de așteptat ca data rezilierii să aibă loc de la data acordului 
cumpărătorului. Plata se așteaptă să fie finalizată atunci când achiziția este 
achitata in contului bancar al vanzatorului. În măsura în care aceasta din 
urmă sau orice altă metodă de plată către cumpărător este admisibilă, 
părțile vor fi considerate că au un acord scris în acest sens. 
Vânzătorul va plăti, în cazul incasarii, dreptul la plata taxelor legale și a tuturor 
costurilor pe care le are în legătura cu incasarea. În cazul în care cumpărătorul este de 
acord cu plata conform căreia obligațiile implicite sau dacă valoarea obligațiilor de 
nerespectare este convenită sau stabilită de vânzător, o valoare limitată (limită 
aprobată), furnizarea sumplimentară a clientului este corectată numai în cazul de plată 
sau acceptarea garanțiilor suplimentare pe baza obligațiilor impuse de vânzător. În 
primă instanță, vânzătorul poate, conform declarației individuale a cumpărătorului, să 
informeze cumpărătorul că data notificării acestuia din urmă va fi perceputa în plata 
tuturor celorlalte obligații ale cumpărătorului. Dacă cumpărătorul are o obligație 
nejustificată față de vânzător la sfârșitul anului curent și dacă situatia nu este 
soluționata în următoarele 15 zile, vânzătorul va avea dreptul de a factura 
cumpărătorului despăgubiri sau de a-i expira în totalitate drepturile, de către 
majoritatea beneficiarilor și alte taxe suplimentare pentru afacere anul în cauză. 
Cumpărătorul este obligat să nu cedeze bunurile terților către terți fără acordul 
prealabil scris al vânzătorului. Fără consimțământul expres al furnizorului, nu este 
permis nici un interes pentru niciunul dintre terți. 

5. PRIMIREA ÎNREGISTRĂRILOR 
Responsabilitatea pentru eventualele litigii în cazul livrăriiunei comenzi legale 
sau a modificărilor constante ale unei comenzi scrise va fi suportată de 
cumpărător în întregime. În cazul în care cumpărătorul solicită bunuri JUBHome 
sau bunuri cu proprietăți speciale (de exemplu, pregătirea probelor de culoare 
din cataloagele de culori de vânzare, cerințe specifice de calitate, ambalare 
etc.), comanda sa trebuie luată în permanență în considerare. 

6. LIVRARE ȘI COLECTARE DE MĂRFURI 
Vânzătorul este obligat să livreze bunurile comandate în termen de 8 zile de la primirea 
comenzii cu excepția cazului în care se specifică altfel în confirmarea comenzii. Din 
motive tehnice de producție sau transport, cantitatea de bunuri livrate poate varia cu 
maximum 5%. În cazul în care vânzătorul nu poate livra bunurile în termenul convenit, 
este obligat să informeze cumpărătorul înainte de expirarea termenului de livrare. În 
cazul în care vânzătorul livrează bunurile comandate în locația specifică de cumpărător, 
acesta este obligat să descarce bunurile imediat, dar nu mai târziu de în termen de o oră 
de la sosirea mijloacelor de transport, în caz contrar vânzătorul îi poate percepe costul 
stationarii conform listei de prețuri. Cumpărătorul este obligat să confirme acceptarea 
mărfii prin menționarea (cu litere mari) și semnătura persoanei care preia marfa la 
locația cumpărătorului. Dacă nu există nicio persoană care să ridice marfa la locul de 
preluare, marfa este dusă înapoi la depozitul vânzătorului, cumpărătorul acoperind 
costurile de transport. În cazul în care cumpărătorul nu preia livrarea bunurilor chiar și 
în termen de 8 zile de la data notificării disponibilități pentru preluare, vânzătorul poate 
solicita 0,5% din valoarea de vânzarea a bunurilor vânzătorul păstrează pentru 
cumpărător, pentru fiecare săptămână de întârziere începută, drept costuri suportate 
de vânzător din cauza întârzierii cumpărătorului în primirea bunurilor. În cazul unei 
întârzieri în acceptarea bunurilor, riscul de deterioare sau distrugere accidentală a 
bunurilor trece către cumpărător din ziua în care cumpărătorul întârzie. În cazul în care 
cumpărătorul nu preia bunurile realizate în conformitate cu cerințele sale individuale 
(de exemplu pregătirea nuanțelor de culoare, bunurile realizate conform instrucțiunilor 
explicite ale cumpărătorului etc.), vânzătorul îl notifică mai întâi în scris despre 
primirea acestor bunuri. În cazul în care cumpărătorul nu acceptă bunurile comandate 
după avertismentul scris după 8 zile de la primirea avertismentului, vânzătorul are 
dreptul de a percepe cumpărătorul pentru bunurile comandate conform listei de preț 
valabile și, în același timp, de a percepe orice costuri suplimentare de depozitare, 
procesare sau distrugere a acestor bunuri. Riscul de distrugere sau deteriorare 
accidentală a bunurilor și răspunderea pentru daune revine cumpărătorului în momentul 
livrării bunurilor. Dacă cumpărătorul are cerințe speciale de transport, vânzătorul îi 
poate percepe costuri de transport mai mari.  

 

7. RECLAMAȚII 
Reclamațiile referitoare la cantitatea și calitatea mărfurilor trebuie notificate 
vânzătorului în scris imediat după primire dar nu mai târziu de 8 zile de la 
expedierea mărfurilor, în caz contrar mărfurile sunt considerate acceptate, 
iar reclamațiile ulterioare privind defectele vizibile nu mai sunt posibile. 
Cumpărătorul are dreptul să depună o plângere cu privire la defectele ascunse 
cel târziu la opt zile distanta și să asigure eșantioanele corespunzătoare și să 
solicite întocmirea unui raport scris de reclamație. Bunurile returnate 
vânzătorului nu trebuie să aibă alte daune decât cele reclamate și trebuie 
returnate vânzătorului în termenul convenit. Dacă mărfurile prezintă un 
defect, vânzătorul are posibilitatea de a remedia defectul sau de a face o 
înlocuire. Vânzătorul stabilește dacă va înlocui bunurile defecte cu altele noi, 
dacă se va ocupa de eliminarea defectului de pe bunurile originale sau dacă 
va plăti compensația cumpărătorului. În ceea ce privește publicitatea 
bunurilor clientul este obligat să respecte normele aplicabile privind 
investigarea bunurilor și critica defectelor comerciale. Vânzătorul nu este 
obligat să se ocupe de reclamații inadecvate sau incomplet documentate.  
Vânzătorul nu își asumă responsabilitatea pentru reclamații în cazul unor bunuri 
selectate incorect, depozitare necorespunzătoare, utilizare necorespunzătoare din 
cauza nerespectării instrucțiunilor tehnice, instalarea produsului în condiții 
meteorologice neadecvate, utilizarea produselor expirate sau utilizarea produsului 
vânzătorului în combinație cu produse de la alți producători. Înainte de instalarea 
produsului, clientul este obligat să verifice adecvarea structurii și a nuanței 
culorilor. În cazul comenzilor ulterioare pentru vopsele sau tencuieli de finisare, 
cumparatorul este obligat să precizeze data comenzii inițiale, numărul nuanței de 
culoare și numărul lotului. Procedând astfel, producătorul subliniază că o nuanță de 
culoare identică poate fi furnizată numai în același lot de producție, deci 

există abateri mai vizibile între nuanțele de culoare. În cazul abaterii structurii sau 
nuanței de culoare față de cea comandată, cumpărătorul trebuie să oprească 
imediat instalarea suplimentară a produsului și să notifice imediat vânzătorului 
abaterea stabilită. În cazul în care reclamația declarată este justificată, vânzătorul 
este obligat să aranjeze returnarea și înlocuirea bunurilor neconforme. Reclamații 
din cauza înlocuirii structurilor sau a instalației nuanțele de culoare neadecvate, 
care sunt date după instalarea produselor, sunt considerate nefondate și, prin 
urmare, vânzătorul nu este obligat să le ia în considerare. Vânzătorul nu este 
răspunzător pentru nici un prejudiciu cauzat cumpărătorului ca urmare a întârzierii 
cumpărătorului în îndeplinirea obligațiilor contractuale, în special nu din cauza 
incorectă sau de către cumpărător, dar are dreptul să solicite despăgubiri pentru 
orice costuri, pierderi sau daune suportate ca urmare a unei astfel de conduite. 
Vânzătorul nu este răspunzător pentru daunele care nu au fost cauzate direct 

asupra bunurilor, în special nu pentru daunele indirecte sau costurile, pentru 
pierderea profit și / sau alte daune materiale și morale cumpărătorului. Limitarea de 
răspundere descrisă nu se aplică în cazul în care prejudiciul este cauzat intenționat 
sau din neglijență gravă. Dacă răspunderea este exclusă sau limitată, acest lucru se 
aplică și asistenților de îndeplinire a vânzătorului. 

 

8. RETURAREA MĂRFURILOR 
Cumpărătorul poate returna bunurile primite numai dacă există un acord scris 
explicit prealabil cu vânzătorul. În acest caz, mărfurile trebuie returnate în 
ambalajul original nedeteriorat și să poarte marcajele originale. 

9. FORȚA MAJORĂ 
Dacă apar forțe majore sau alte circumstanțe extraordinare (de exemplu, calamități naturale, cum ar fi 
incendiu, inundații, cutremure, întreruperi neprevăzute ale producției din cauza unei epidemii, greve 
sau alte întreruperi ale muncii, din cauza restricțiilor administrative sau a altor restricții administrative 
sau interdicții precum lipsa bunurilor sau materiilor prime la furnizorul producătorului, reducerea 
aprovizionării cu energie și alte obstacole care sunt independente de voința părților contractante) 
termenele de livrare a bunurilor pot fi prelungite în mod corespunzător pe durata forței majore sau a 
altor circumstanțe extraordinare. 

10. REZERVAREA PROPRIETĂȚII 
Mărfurile vândute rămân în proprietatea vânzătorului chiar și după livrarea în posesia 
cumpărătorului, până când cumpărătorul plătește prețul total de achiziție și orice alte 
obligații. Bunurile rămân în proprietatea vânzătorului până când toate obligațiile 
cumpărătorului au fost soluționate, indiferent de baza lor. În cazul în care cumpărătorul 
nu respectă acordurile reciproce, în special în caz de întârziere a plății, vânzătorul este 
îndreptățit să ia marfa înapoi. Acest lucru nu înseamnă că vânzătorul s-a retras din 
relația contractuală, cu excepția cazului în care afirmă în mod explicit acest lucru în 
scris la primirea bunurilor. 

11. PROTECȚIA CONFIDENȚIALITĂȚII AFACERILOR ȘI A 
CONTRACTUALILOR 
Părțile se angajează să protejeze toate informațiile care decurg din 
documentația contractului și toate celelalte informații privind cooperarea 
reciprocă ca secret de afaceri pe întreaga durată a relației contractuale și timp 
de cel puțin 5 ani de la încheierea acesteia. În special, sunt considerate secrete 
de afaceri următoarele: lista de prețuri, condițiile comerciale și alte condiții de 
vânzare, condițiile privind promovarea și publicitatea vânzărilor, facturile, 
comenzile de cumpărare, scrisorile, procesele verbale, documentele 
contractului și toate celelalte informații în formă materializată sau 
nematerializată. Încălcătorul secretelor de afaceri este răspunzător pentru 
daune materiale și nemateriale. 
Părțile contractante se angajează să protejeze în mod consecvent numele bun al 
contractorului și mărcile sale comerciale pe tot parcursul cooperării și timp de 
cel puțin 5 ani de la finalizarea acesteia. Ca urmare, nu poate oferi terților sau 
publicului informații sau opinii negative despre contractant sau comentarii 
publice, cu excepția instanțelor în caz de litigiu. 

12. DECLARAȚIE PRIVIND GESTIONAREA DEȘEURILOR DE 
AMBALARE 

Vânzătorul declară în mod expres că, în ceea ce privește ambalajele pe care le trimite pe 
piața din Romania împreună cu produsele sale, acesta este în conformitate cu Decretul 
privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, este asigurată manipularea 
prescrisă a deșeurilor de ambalaje. Informațiile despre contractantul cu care vânzătorul 
are o relație contractuală cu privire la gestionarea deșeurilor de ambalaje sunt SC ECO 
SYNERGY SRL. 

13. VALIDITATEA TERMENILOR GENERALI DE 
VÂNZARE ȘI JURISDICȚIA TERITORIALĂ A CURȚII 
Acești termeni și condiții generale de vânzare se aplică în toate privințele, cu excepția cazului în care 
părțile convin în mod expres altfel în scris în prealabil. Prin plasarea unei comenzi scrise, se consideră că 
cumpărătorul acceptă în mod explicit și obligațiile din acești termeni și condiții generale ale vânzătorului și 
din toate celelalte documente la care se referă acești termeni și condiții. Termenii și condițiile generale se 
aplică, de asemenea, mutatis mutandis serviciilor Vânzătorului. 
Pentru drepturi sau obligații individuale între vânzător și pentru clienții-consumatori, care sunt 
reglementate de reglementări obligatorii (convingătoare) privind protecția consumatorilor diferit de cele 
reglementate în acești termeni și condiții generale, sunt aplicate direct dispoziții relevante individuale 
relevante în domeniul protecției consumatorilor. 
Dacă nu este posibilă o soluționare amiabilă a neînțelegerilor între părți, instanța din sediul vânzătorului 
(adică instanța cu jurisdicție materială din Oradea) este competentă să soluționeze litigiul. Fără a aduce 
atingere celor de mai sus, vânzătorul poate, de asemenea, să desfășoare proceduri judiciare în instanța cu 
jurisdicție de fond la sediul cumpărătorului. 
Pentru soluționarea tuturor relațiilor reciproce, părțile contractante determină aplicarea exclusivă a legii 
în funcție de sediul vânzătorului. 
Acești termeni și condiții generale sunt publicate pe site-ul web la www.jub.ro  și sunt valabile începând 
cu 1 ianuarie 2018. 

 

JUB d.o.o. 

 
 

 

www.jub.eu 

http://www.jub.ro/
http://www.jub.ro/
http://www.jub.eu/

