
Contrat de vanzare/cumparare 
N ° R.U.T.: 8740-RO din data de 30/06/16

Conditii generale de vanzare si de garantie

1.1. Acest document oferă informatiile administrative necesare pentru finalizarea tranzacțiilor comerciale de bunuri/proprietate/persoane 
fizice/companii în mod eficient și coerent, în conformitate normele UE;
1.2. Aceste condiții (prevazute in acest contract) nu afectează valabilitatea prevederilor legale în vigoare disponibile pentru a proteja 
consumatorii (Codul de consum) și se aplică numai în cazul contractelor de vânzare pentru vehicule;
1.3. Scopul acestui contract este vânzarea și transferul de proprietate al vehiculului descris mai jos în contractul de achiziție pentru 
consumator / persoane private/ firme / profesioniști;

Partile contractuale:

A. Domnul/Doamna/Societatea (recunoscut ca si Cumparator)_Marculescu Vasile,  reprezentat de 
_Marculescu Vasile, nascut in _____Suceava________ in data de _____04/01/1991_____, cu adresa de livrare 
(strada, oras, cod postal, judet) Str. Energeticianului, Nr. 3, Bl. P6, Sc. 2, Ap. 12, Suceava_, Tara__Romania,

si, 

B. Societatea ACE LEASING LIMITED (recunoscuta ca si Vanzator), cu sediul principal in 
Greyswood, Horsham Road, Rowhook, Horsham, West Sussex, RH12 3QA, Marea Britanie, fiind inregistrata 
la Camera de Comert a Marii Britanii cu numarul 04334922 si la Comisia Europeana de  Taxe si Impozite cu 
numarul GB916727505.

Obiectul Contractului:
Urmatorul vehicul folosit:

Date tehnice Descriere caracteristica sau valoare

Marca Volkswagen

Model Passat CC 

An de fabricatie 2008

Kilometri/Mile/Ore de functionare 171800 KM

Numar de Sasiu/Serie WVWZZZ3CZ9E529204

Anul primei inmatriculari 2008

Culoare Negru

Carburant Disel

Stare Folosit



Vânzătorul "  ACE Leasing LTD  " reprezintă și garantează urmatoarele: 

2.1. Vehiculul nu este ipotecat sau inchiriat si nu are drept de retinere de orice natura emis de catre vreo 
instanta judecatoreasca sau fiscala;
2.2. Vehiculul va fi livrat în 72 de ore (3 zile), fără costuri suplimentare cu plăcuțe temporare înregistrate în 
Germania, valabile timp de 1 lună cu asigurare si taxe de drum incluse gratuit; Vanzatorul se obliga sa livreze 
impreuna cu vehiclulul mai sus mentionat si urmatoarele documente: certificat de înregistrare, carte tehnică si 
de întreținere, certificat de conformitate;
2.3. Confirmă faptul că vehiculul și accesoriile menționate mai sus nu fac obiectul unui contract de leasing la 
momentul livrării și nu are opriri impuse de către terțe părți pe vehiculul in cauza și/sau pe accesoriile acestuia;
2.4. Vehiculul nu a fost implicat in vreun accident rutier sau de oricare alta natura, și, de asemenea, nu are 
cunoștință de nici o defecțiune tehnică sau daune de orice fel;
2.5. Descrierea vehiculului și toate declarațiile și documentația conținută în prezentul contract este autentica;
2.6. Cumpărătorul trebuie să accepte termenii contractului și semnarea contractului trebuie să confirme plata 
contractuala vânzătorului "ACE Leasing LTD", prin transfer bancar internațional sau depozit direct, în 
conformitate cu dreptul internațional, termenul specificat în contractul de cumpărare menționat și / sau 
factură. În cazul în care plata nu se face în acest termen, cumpărătorul este considerat non-solvent și va 
conduce la anularea prezentului contract; Restul platii se va efectua la livrare, după ce perioada de 
test/inspectie de 10 zile expira – daca este cazul, rambursarea banilor se va efectua in termen de 10 zile prin 
transfer bancar;
2.7. De exemplu, în plus față de prețul de achiziție vor putea fi aplicate standardele taxelor internaționale ale 
UE, care implică părți juridice sau terțe pentru reglementarea transportului / cuantumului vamal / declarația de 
export / TVA; Aceste taxe NU se aplica tarilor membre UE!
2.8. Indiferent de fluctuatiile monezii europene (EURO) si/sau de fluctuatiile altor monede folosite (dupa caz) 
in prezentul contract, Prețul de achiziție / valoarea totală mutual convenită, rămâne neschimbat până la livrarea
vehiculului/finalizarea tranzactiei;
2.9. Pretul transportul include taxele de livrare precum si cele ale tuturor documentelor puse la dispozitia 
cumparatorului de vatre vanzator;
3.1. Taxele necesare folosirii vehiculului, dupa imatricularea acestuia pe numele cumparatorului (cum ar fi 
declarația de import/export, asigurare obligatorie, R.C.A., Taxe R.A.R. etc), rămân responsabilitatea 
cumpărătorului;
3.2. Întrucât vehiculul va fi pus la dispozitia cumparatorului înainte ca plata finală a prețului de achiziție 
convenit sa fie achitata in totalitate, ne rezervăm dreptul de proprietate a vehiculului până la achitarea soldului 
restant;
3.3. În cazul în care compania noastra va fi achiziționata de catre un nou proprietar, actualul portofoliu de 
clienti va fi transferat noului proprietar al companiei, impreuna cu toate responsabilitatile juridice impuse de 
legile UE in vigoare; Putem promite ca ne vom respecta indatoririle contractuale pana la terminarea acestuia, 
având în vedere condițiile stabilite deja de normele UE și noul proprietar;

Livrarea vehiculului

4.1. Timpul alocat pentru livrare - (7) zile, odată ce vehiculul este gata de livrare, vanzatorul "ACE Leasing 
LTD" va notifica cumpărătorului privind data estimată a livrării;
4.2. Locul de livrare este adresa societății / orașul sau adresa de livrare indicată de cumpărător; Cumpărătorul 
trebuie să examineze vehiculul avand o perioada de testare de 10 zile, defectele evidente trebuind să fie 
raportate catre vânzător la momentul preluării vehiculului sau în termen de zece (10) zile, altfel vehiculul va fi 
considerat ca acceptat;
4.3. Perioadei de livrare, i se aplică o toleranță de cel mult șapte (7) zile; după expirarea perioadei de grație, 
cumpărătorul are dreptul de a rezilia contractul printr-o notificare scrisa vanzatorului "ACE Leasing LTD". 
Încălcarea termenelor de livrare, din cauza unei forte majore (de exemplu, revolte populare, dezastre naturale, 
restricții de licențe de import, suspendarea sau întreruperea transportului, întrerupere de muncă) nu constituie o
infracțiune, chiar și în sensul art. 1218 din Codul civil, care prevede că "Contractul încheiat de o parte aflată în 
stare de necesitate nu poate fi anulat decât dacă cealaltă parte a profitat de această împrejurare.";



4.4. În cazul livrării cu întârziere a vehiculului, în caz de forță majoră, vânzătorul "ACE Leasing LTD" trebuie 
să comunice în scris cauzele care au condus la întârzierea și va india, în fiecare caz, termenul în care vehiculul 
va fi livrat;
4.5. Cumpărătorul are permisiunea de a anula / rezilia contractul, fără penalități și precizează motivul, în 
termen de zece (10) zile de la livrare. Anularea poate fi exercitată numai catre personalul care însoțește 
vehicululși, de asemenea, prin trimiterea unei instiintari vânzătorului "ACE Leasing LTD" constand intr-o 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Avizul de anulare se poate fi trimis prin telegraf, telex, fax sau
e-mail în termen de 48 de ore;

Condiții de garanție

5.1. În prezentul contract se aplică normele privind răspunderea pentru defectele produsului;
5.2. Normele privind garanția pentru defectele produsului sunt furnizate în articolul 1519 din Codul civil, chiar 
și pentru garanția convențională furnizată de către vânzător "ACE Leasing LTD" sau de către constructorul 
vehiculului. Vânzătorul "ACE Leasing LTD" garanteaza starea vehiculului și absența defectelor ascunse, care 
se aplică contractului de achiziție și certificatului de garanție;
5.3. Vânzătorul "ACE Leasing LTD" ofera 12 luni de garanție (1 an) pentru vehiculul in cauza;
5.4. În cazul în care vehiculul are defecte, vânzătorul "ACE Leasing LTD" trebuie să înlocuiască piesele 
defecte, trebuie să suporte toate costurile forței de muncă și a bunurilor necesare pentru înlocuire. Reparațiile și
piesele înlocuite trebuie să fie efectuată într-un interval de timp rezonabil, astfel încât să se reducă la minimum 
neplăcerile cumpărătorului;
5.5. "ACE Leasing LTD" garanteaza că numarul de kilometri/orele de functionare indicat pe contorul de 
parcurs al vehiculului este real;
5.6. "ACE Leasing LTD", a efectuat toate controalele tehnice și mecanice necesare (de direcție, suspensie, 
frâne, anvelope, piese de caroserie, piese electrice, documentație), pentru a se asigura ca acest vehicul 
îndeplineste toate  condițiile cerute de lege;

5.7. În cazul în care daunele sunt raportate de către cumpărător în cursul perioadei de inspecție, va conduce la 
anularea contractului fără cheltuieli suplimentare pentru acesta;
5.8. Cumpărătorul trebuie să raporteze orice daune în termen de 10 zile de la descoperirea acestora;

Cumpărătorul nu are dreptul la garanția din următoarele motive:

6.1. În timpul perioadei de garanție, vânzătorul "ACE Leasing LTD" nu este responsabil pentru defectele și/sau
deteriorarea vehiculului din punct de vedere mecanic, electrice sau electronic, daca defectele in cauză au făcut 
obiectul înlocuirii, repararii sau modificarii de către alte persoane sau de societati la care cumpărătorul s-a 
adresat. Sunt excluse din garanție toate defectele și daunele cauzate de fenomene naturale sau de condițiile 
meteorologice;
6.2. Cumpărătorul nu a dat vânzătorului "ACE Leasing LTD" lista defectelor în termen de două (2) luni de la 
descoperirea acestora;
6.3. Cumpărătorul vehiculului a utilizat în mod diferit fata de o utilizare normală acest vehicul;
6.4. Cumpărătorul a montat piese pentru vehicule care nu corespund calității și standardelor evaluate de către 
producător;



Prezentul contract devine legal din momentul semnarii si achitarii depozitului contractual.

Pretul de achizitie al acestui vehicul, precum si pretul livrarii se regasesc in: 
Factura Proforma 8740 din 30/06/16, atasata prezentului contract de vanzare/cumparare.

Departament Vânzare: 
Birou Germania: +49.157.3598.9619

Ace Leasing Limited, Cumparator,

Data: 30/06/16 Nume_______________________________

Semnatura___________________________


