Condițiile Generale aplicabile pentru utilizarea diverselor modele ale Euro Pool System
Modelele Euro Pool System trebuie să poată circula libere. Pentru a putea garanta operarea corectă a tăvițelor și pentru a evita
utilizarea neconformă a modelelor Euro Pool Systems, Euro Pool Systems publică următoarele Condiții Generale pentru
utilizatori.
Definiții:
•
„Euro Pool Systems” este operatorul modelelor Euro Pool System.
•
„Depozitele” sunt locurile de unde - sub managementul Euro Pool Sytem - modelele sunt puse în circulație și returnate.
•
„Chiriași” sunt persoane (juridice) cu care Euro Pool System are un contract de închiriere pentru utilizarea modelelor
Euro Pool System.
•
„Utilizatori” sunt toți utilizatorii modelelor Euro Pool System.
•
„Modele” este denumirea colectivă pentru tăvițele reutilizabile rigide și pliabile, Big Boxes, paleți sau alte produse ale
Euro Pool System.
Generalități
1.
2.

3.

4.

Aceste Condiții Generale pentru utilizatori vor intra în vigoare începând cu 01.07.2006.
Condițiile Generale pentru utilizatorii modelelor se aplică tuturor cazurilor în care un utilizator are modelele la dispoziția sa
pentru orice scopuri. Având la dispoziție modelele presupune că utilizatorul acceptă în mod necondiționat aceste Condiții
Generale ale utilizatorilor și se obligă să respecte prevederile stabilite în continuare. Utilizatorului nu îi este permis să
încheie contracte referitoare la utilizarea modelelor, care rezultă din aceste Condiții Generale.
Euro Pool System are dreptul să modifice Condițiile Generale pentru utilizatori. Modificările vor intra în vigoare într-un
termen rezonabil de la data la care Condițiile Generale modificate au notificat data de la care respectivele modificări vor
intra în vigoare.
Modelele vor rămâne proprietatea Euro Pool System și nu sunt destinate vânzării. Punerea în circulație sau transferul
modelelor nu poate duce la transferul titlului de proprietate. În scopul clarificării drepturilor de proprietate ale Euro Pool
System, modelele vor purta sigla Euro Pool System, prescurtarea „VPZ” sau cuvântul „Pool”.
Garanția

5.
6.

Întotdeauna se achită o garanție la primirea modelelor. Euro Pool System își rezervă dreptul de a modifica suma depusă
ca garanție.
Utilizatorul se obligă să factureze suma separat pe facturile sale.
Utilizarea

7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.
14.

Utilizatorul poate folosi modelele doar pentru a comercializa și transporta produse. Stocarea în modele nu este permisă.
Nu este permisă utilizarea modelelor pentru produse cu potențial periculos pentru mediu sau pentru persoane și animale.
Modelele care sunt umplute cu produse trebuie să poarte, pe sau în model, sub a cui responsabilitate au fost umplute - de
ex. prin intermediul unei etichete sau o mențiune a conținutului - prin care se specifică stația de sortare și ambalare sau
amplasamentul unde modelele au fost umplute. Dacă această obligați nu a fost îndeplinită, Euro Pool System va
presupune că utilizatorul a umplu modelele și îl va considera responsabil pentru orice deteriorare, pe care Euro Pool
System ar putea-o suferi în consecință.
Utilizatorul este obligat să menționeze numărul și tipul modelelor pe toate documentele relevante (conosamente, bonuri
de livrare, facturi etc).
Modelele rigide
Utilizatorul este obligat să returneze modelele goale numai furnizorului său sau depozitului acestuia. Utilizatorului i se
interzice în mod expres reutilizarea modelelor goale, doar dacă utilizatorul nu a semnat un contract cu Euro Pool System
care să permită acest lucru.
Modelele pliabile
Utilizatorul este obligat să returneze modelele goale pliate în exclusivitate la Depozit.
În măsura în care utilizatorul nu returnează el însuși modelele la depozit, utilizatorul este obligat să se asigure că modelele
se află în locația de unde Euro Pool System să poată să le încarce în camion. Utilizatorului i se interzice în mod expres
reutilizarea modelelor goale, doar dacă utilizatorul nu a semnat un contract cu Euro Pool System care să permită acest
lucru.
În măsura în care utilizatorul nu returnează el însuși modelele la depozit, utilizatorul este obligat să se asigure că
modelele se află în locația de unde Euro Pool System să poată să le încarce în camion. Utilizatorului i se interzice în mod
expres reutilizarea modelelor goale, doar dacă utilizatorul nu a semnat un contract cu Euro Pool System care să permită
acest lucru.
Utilizatorul are obligația să întrețină și să transporte modelele în mod corespunzător.
Utilizatorul are obligația să returneze la depozit modelele goale, nedeteriorate (deteriorarea include și capsele sau
etichetele care nu pot fi îndepărtate), sortate în funcție de tip și de modul de stivuire. În cazul neîndeplinirii acestei
obligații, Euro Pool System își rezervă dreptul de a deduce din suma depusă garanție cheltuielile pentru golirea,
transportarea și repararea modelelor și îndepărtarea etichetelor, a capselor și a altora similare.

Prevederi finale
15. În cazul în care utilizatorul transportă mărfuri în modele către terțe părți, acesta are obligația de a aduce la cunoștința
terțelor părți Condițiile Generale pentru utilizatori. În cazul în care utilizatorul nu își respectă obligațiile contractuale,
utilizatorul este răspunzător pentru pagubele pe care Euro Pool System le poate suferi în consecință.
16. Utilizatorul va permite reprezentanților Euro Pool System accesul în clădirile și proprietățile sale în timpul programului
de lucru normal și va coopera la monitorizarea respectării prezentelor Condiții Generale.Orice contracte încheiate în
afara prezentelor Condiții Generale între utilizator și Euro Pool System vor avea întâietate în fața prezentelor Condiții
Generale.
17. În cazul în care utilizatorul acționează contrar prezentelor Condiții Generale, Euro Pool System are dreptul să interzică
utilizatorului să utilizeze modelele în continuare, fără a aduce atingere celorlalte drepturi ale Euro Pool System.
18. Euro Pool System nu poate fi făcut răspunzător pentru daunele directe sau indirecte pe care utilizatorul le-ar putea suferi
sub incidența utilizării modelelor, altele decât cele rezultate direct ca urmare a intenției sau neglijenței Euro Pool System.
19. Prezentele Condiții Generale pentru utilizatori și toate celelalte acorduri sau condiții legale dintre Euro Pool System pe de
o parte și utilizatorii pe de cealaltă parte sunt guvernate exclusiv de legile românești în vigoare. Toate disputele care pot să
apară în legătură cu prezentele Condiții Generale și alte acorduri vor fi în mod exclusiv supuse soluționării către
Curtea competentă din București, România.

