
Termenii achiziționării. În cazul plății în numerar, trebuie achitat 100% suma la primirea 
bunurilor (adică în ziua transportului).

Este necesar să fie pregătită baza pentru așezarea construcției. Cum se pregătește baza?

Termenele efective de realizare sunt de aproximativ 14-60 zile lucrătoare.

Clientul este obligat să pregătească separat documentația tehnică și să obțină autorizația de 
construcție pentru clădirea de oțel comandată.

Confirmarea de primire a comenzii din partea vânzătorului (BLACH-TRANS) se face prin telefon 
sau printr-un e-mail de la consultantul societății

Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale în conformitate cu Legea privind protecția 
datelor din 29 august 1997 (Jurnalul Oficial din anul 2002, nr. 101, amendamentul 926, cu 
modificările sale ulterioare). Compania BLACH-TRANS este cea care va procesa datele. Datele cu 
caracter personal sunt prelucrate în scopuri de corespondență și nu vor fi puse la dispoziția clienților
de către cei ce procesează datele în sensul articolului 7 alineatul (6) din Legea privind protecția 
datelor cu caracter personal

Condiții comerciale

Termenii și condițiile comerciale definesc în continuare și specifică drepturile și obligațiile 
vânzătorului, care este compania Paweł Sroka – BLACH-TRANS, Tarnawa 4, 32-741 Tarnawa 
k. Bochni, Republica Polonia, CUI: 121325369, CIF: PL8681896064, și ale cumpărătorului 
(client, consumator).

Toate relațiile contractuale sunt încheiate în conformitate cu legislația Republicii Cehe. În cazul în 
care consumatorul este partea contractuală, relațiile nereglementate de termenii comerciali sunt 
reglementate de Codul civil (Legea nr. 89/2012, republicată.) Și Legea privind protecția 
consumatorului (Legea nr. 634/1992 republicată). Dacă partea contractuală nu este un consumator, 
obligațiile sunt guvernate de aceste condiții comerciale nereglementate de Codul civil (Legea nr. 
89/2012, republicată).

Definiția termenilor

Vânzătorul este compania Paweł Sroka – BLACH-TRANS, Tarnawa 4, 32-741 Tarnawa k. 
Bochni, Republica Polonia, CUI: 121325369, CIF: PL8681896064, fiind o entitate, care la 
încheierea și executarea contractului, acționează în cadrul activității sale comerciale sau de afaceri. 
Este un antreprenor care furnizează direct cumpărătorului de bunuri sau servicii.

Clientul este cumpărătorul. Având în vedere legislația în vigoare, se disting două categorii, 
cumpărătorul care este consumator și cumpărătorul, care nu este consumator.

Cumpărătorul, care este consumator, este orice entitate care, în afara domeniului său de activitate
sau în afara exercitării independente a profesiei sale, încheie un acord cu antreprenorul sau 
acționează cu acesta.

Cumpărătorul, care nu este consumator este un om de afaceri. Prin antreprenor înțelegem orice 
subiect care încheie contracte legate de activitatea proprie, de fabricație sau de activități similare 



sau care își exercită în mod independent profesia, sau în unele cazuri poate fi vorba de o persoană 
care acționează în numele antreprenorului.

Contractul de cumpărare

În cazul în care cumpărătorul este consumator, propunerea pentru încheierea contractului de 
cumpărare (ofertă) este plasarea bunurilor oferite de vânzător pe site-ul web 
(www.garajemetalice.ro). Contractul de achiziție este creat prin trimiterea comenzii către 
cumpărătorul-consumator și acceptarea comenzii de către vânzător, fie în scris (e-mail) sau oral 
(prin telefon).

În cazul în care cumpărătorul nu este consumator, propunerea pentru încheierea contractului de 
cumpărare este comanda trimisă de cumpărător iar contractul de cumpărare în sine este încheiat la 
momentul livrării acordului obligatoriu al vânzătorului către cumpărător cu această propunere. Prin 
semnarea contractului de cumpărare, cumpărătorul confirmă că s-a familiarizat cu acești termeni și 
condiții și că este de acord cu acestea. Vânzătorul își rezervă, printre altele, dreptul de a anula 
comanda sau o parte a acesteia înainte de încheierea contractului de cumpărare în baza unui acord 
cu cumpărătorul, în următoarele cazuri: bunurile nu mai sunt fabricate sau livrate sau prețul lor s-a 
schimbat semnificativ. Dacă cumpărătorul a plătit deja o parte sau întreaga sumă a prețului de 
cumpărare, această sumă va fi transferată în contul sau adresa specificată de cumpărător și 
contractul de cumpărare nu va mai fi încheiat..

Condiții de livrare

Bunurile comandate sunt livrate de către vânzător cumpărătorului prin transportul său propriu până 
la locul de livrare specificat de cumpărător unde vânzătorul asistă la montajul mărfurilor.

Drepturi în cazul execuției defectuoase

Drepturile și obligațiile părților contractante privind execuția defectuoasă sunt guvernate de 
reglementările generale obligatorii (în special de prevederile alineatelor 1914 până la1925, 
alineatelor 2099 până la 2197 și alineatelor 2161 până la 2174 din Legea nr.89 / 2012 Sb a Codului 
civil, cu modificările ulterioare).

Vânzătorul garantează cumpărătorului, că în momentul preluării, bunurile nu prezintă nici un 
defect. Vânzătorul garantează cumpărătorului, că în momentul în care cumpărătorul a preluat 
bunurile:

mărfurile au proprietățile pe care părțile contractante le-au convenit, confirmând acest lucru 
prin preluarea mărfurilor la locul de întrunire

bunurile corespund scopului declarat de vânzător pentru utilizarea lor

bunurile corespund șablonului de pe pagina de web www.garajemetalice.ro

Dreptul consumatorului de a se retrage din contract

În cazul în care contractul de cumpărare este încheiat prin comunicarea la distanță, cumpărătorul are
dreptul de a se retrage din contract în conformitate cu secțiunea 1829 (1) din Codul civil în termen 
de 14 zile de la primirea bunurilor.

https://www.garajemetalice.ro/
https://www.garajemetalice.ro/


Dacă cumpărătorul anulează contractul conform alineatului anterior, vânzătorul îi va plăti diferența 
dintre prețul de cumpărare și costurile aferente returnării bunurilor în termenul legal.

Din prețul de cumpărare care este rambursat cumpărătorului, vânzătorul va scădea costurile reale de
returnare a bunurilor, care sunt: dezmembrarea structurii, transportul de la vânzător către 
cumpărător și invers, compensarea părților degradate și inutilizabile ale structurii. Cumpărătorul are
opțiunea de returnare a construcției în două moduri atunci când se retrage din contract

a) Vânzătorul vine la locul prestării, va dezmembra structura și apoi o va lua înapoi la sediul 
său. În acest caz, cumpărătorul plătește costurile de returnare a bunurilor, care sunt: 
dezmembrarea structurii, transportul de la vânzător către cumpărător și înapoi, compensarea 
părților degradate și inutilizabile ale structurii. Diferența dintre prețul de achiziție și costurile 
asociate cu returnarea construcției va fi plătită de către vânzător cumpărătorului în numerar la 
locul prestării.

b) Cumpărătorul va returna mărfurile pe propria cheltuială la sediul vânzătorului, nedeteriorate,
în pachetele originale – condiția de construcție va fi verificată de tehnicianul vânzătorului, care 
va prelua bunurile dezasamblate și nedeteriorate. Diferența dintre prețul de achiziție și costurile 
aferente returnării bunurilor este plătită de către vânzător cumpărătorului în numerar la sediul 
vânzătorului.

Dreptul de a se retrage din contract în conformitate cu prevederile dispoziției 1837 din Codul civil 
nu se aplică consumatorului, în special în cazul contractelor:

în care livrarea de bunuri a fost ajustată în funcție de dorințele consumatorului sau pentru 
persoana sa (bunuri personalizate),

în cazul în care operațiunile de service comandate care au fost deja efectuate, inclusiv costurile 
de expediere facturate.

Vânzătorul își rezervă dreptul de a anula comanda pentru mărfurile etichetate “Momentan 
indisponibile” dacă mărfurile nu mai pot fi expediate sau înlocuite cu un alt model sau dacă prețul 
s-a schimbat semnificativ și cumpărătorul nu acceptă modificarea înainte de încheierea contractului 
de cumpărare. Vânzătorul va informa cumpărătorul despre această situație. În cazul în care comanda
a fost achitată parțial sau integral, cumpărătorului i se va returna prețul de achiziție în contul 
specificat de el.

Protecția datelor cu caracter personal

Informațiile despre cumpărători sunt păstrate în conformitate cu legislația cehă aplicabilă, în special
Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 101/2000 cu modificările ulterioare. 
Cumpărătorul prin încheierea contractului de cumpărare este de acord cu prelucrarea și păstrarea 
datelor sale personale în baza de date a vânzătorului până la încheierea contractului.

Costurile pentru utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță

Cumpărătorul este de acord să utilizeze mijloace de comunicare la distanță atunci când încheie 
contractul de cumpărare. Costurile apărute cumpărătorului atunci când utilizează mijloace de 
comunicare la distanță care au legătură cu încheierea contractului de achiziție (costurile conexiunii 
la internet, costurile apelurilor telefonice) sunt suportate de cumpărător.



Rezolvarea extrajudiciară a litigiilor

Cumpărătorul – consumator are dreptul la soluționarea extrajudiciară a litigiilor în materie de 
consum. Subiectul soluționării extrajudiciare a litigiilor în materie de consum este Autoritatea 
pentru Protecția Consumatorului (https://anpc.ro/)

Dispoziții finale

Toate materialele, inclusiv cele grafice, fotografii, imagini sau compoziția/editarea acestor 
elemente, mărcile comerciale și altele, disponibile pe site-
ul https://www.garajemetalice.ro constituie subiect al legislației privind drepturile de autor și 
drepturile conexe și astfel sunt protejate. Utilizarea materialelor disponibile pe site-ul 
https://www.garajemetalice.ro în orice formă necesită aprobarea prealabilă a deținătorului 
drepturilor de fiecare dată.

Acești termeni și condiții sunt valabile în versiunea afișată site-ul 
vânzătorului www.garajemetalice.ro în ziua încheierii contractului de cumpărare.

În momentul încheierii contractului de cumpărare, cumpărătorul acceptă toți termenii și condițiile 
din Termenii și condiții comerciale, aplicabile la data expedierii comenzii, inclusiv prețul mărfurilor
comandate menționate în comanda confirmată, cu excepția cazului specific în care s-a convenit în 
mod demonstrabil altfel.

Acești termeni și condiții intră în vigoare la 1 februarie 2010.
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