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Condicions generals de venda dels nostres subminist raments  

Les condicions es consideren acceptades pels 
clients pel sol fet de cursar-nos les seves 
comandes. Les nostres condicions generals 
de venda són les úniques vàlides. Per tant, 
no s'accepta cap condició del comprador, 
impresa o no en la comanda, que 
contravingui a les nostres condicions, llevat 
que l'acceptem nosaltres per escrit. No ens 
fem responsables de cap altra obligació que 
no siguin les acordades preceptivament per 
escrit. Qualsevol acord verbal no serà vàlid 
fins que la nostra empresa no el ratifiqui per 
escrit. 

COMANDES.    En el cas de comandes o 
encàrrecs no adreçats a la nostra empresa, és 
obligatori que els haguem acceptat per escrit 
posteriorment al moment de la recepció, 
encara que facin referència a ofertes anteriors 
d'Hélices y Suministros Navales, S.L. No es 
poden anul·lar ni modificar sense la nostra 
aprovació explícita, degudament 
documentada. 

OFERTES I PRESSUPOSTOS.    Hélices y 
Suministros Navales, S.L. es reserva la facultat 
de modificar en qualsevol moment i sense 
avís previ el contingut de les seves ofertes al 
públic, tant pel que fa als preus de venda com 
a les característiques dels productes que 
s'ofereixen, que, si no s'indica 
específicament, corresponen a les seves 
construccions estàndard. 

PREUS.     Els preus assenyalats en les 
comandes, encàrrecs, pressupostos, ofertes, 
tarifes, llistes, etc. s'han de pagar al comptat i 
sempre pel material al nostre magatzem, 
sense embalatge, si no s'indica el contrari. Els 
preus poden variar d'acord amb les 
modificacions que, fins que s'acabi de 
formalitzar la comanda, es puguin realitzar a 
causa dels canvis que hi pugui haver en els 
costos de les matèries primeres, la mà d'obra i 
altres factors que afectin l'escandall. 

EMBALATGES.      El comprador s'ha de fer 
càrrec del cost dels embalatges, i no se 
n'abonaran les devolucions. 

TRANSPORTS.    El comprador s'ha de fer càrrec 
dels costos pels danys o minves que puguin 
patir els productes que subministrem o el 
material que tornem, un cop s'hi hagi executat 
l'encàrrec del client, a partir del moment en 
què els productes es deixin a disposició del 
comprador a les nostres instal·lacions. El fet 
que Hélices y Suministros Navales, S.L. 
supervisi l'enviament o, excepcionalment, es 
faci càrrec de les despeses de transport, no 
contravé a la disposició anterior, i es 
considerarà que les mercaderies s'han lliurat 
tan bon punt surtin de les nostres 
instal·lacions o del lloc on es trobin. 
Quan els nostres clients no ens indiquin els 
mitjans i la classe de transport, es considerarà 
que deleguen en l'empresa venedora la 
facultat de triar-los lliurement, sense que per 
això l'empresa incorri en cap responsabilitat. 

ASSEGURANÇA.     Hélices y Suministros 
Navales, S.L. només té l'obligació de concretar 
l'assegurança de transport en els seus 
enviaments quan els nostres clients ho 
demanin expressament. Tot i això, si no se'n 
reben instruccions, Hélices y Suministros 
Navales, S.L. en pot decidir lliurement la 
contractació, sempre que ho consideri oportú. 
En tots dos casos, el client s'ha de fer càrrec de 
les despeses corresponents, sense que la 
nostra empresa incorri per això en cap 
responsabilitat que es pugui derivar del 
transport, dels enviaments o de l'exercici, si 
escau, de la seva facultat de decidir la 
contractació de l'assegurança. 

PAGAMENTS.    Hélices y Suministros Navales, 
S.L. es reserva el domini de les mercaderies 
venudes fins que no s'hagin abonat totalment. 
El comprador que no hagi abonat la integritat 
del preu, i mentre no l'hagi satisfet, es 
considera simplement posseïdor dipositari de 
les mercaderies. Aquest està obligat a avisar 
immediatament Hélices y Suministros Navales, 
S.L. en el cas que presenti o es declari en estat 
de suspensió de pagaments o fallida, o en el 
cas que s'interposi un embargament sobre la 
mercaderia. En el supòsit d'incompliment total 
o parcial de l'obligació de pagament, Hélices y 
Suministros Navales, S.L. pot optar a reclamar 
la totalitat del preu, o fer-se càrrec novament 
de la mercaderia, amb el corresponent 
rescabalament per danys i perjudicis en tots 
dos casos. 
El pagament de l'import dels nostres 
subministraments o feines s'ha d'abonar al 
nostre domicili. La posada en circulació de 
lletres de canvi, l'acceptació de girs o d'efectiu 
a compte de l'import degut, les variacions en 
els terminis (si es concedeixen), etc. no 
impliquen cap novació del contracte de venda, 
ni cap renúncia al nostre dret de percebre 
l'import total de la venda al domicili de la 
nostra empresa. IVA. En tot cas, s'aplicarà als 
preus el tipus d'impost sobre el valor afegir, o 
impost anàleg vigent, corresponent. 
En el cas que el client no es faci càrrec del 
material de la seva propietat en què Hélices y 
Suministros Navales, S.L. hagi realitzat una 
reparació o feina en general, en el termini 
màxim de tres mesos després que s'hagin 
posat a disposició del client, es considerarà 
que ens fa cessió del material, i en podrem 
disposar com creiem oportú amb l'única 
obligació d'abonar al client, si escau, la 
diferència entre el producte obtingut del 
material i l'import de l'execució de l'obra 
realitzada. 

TERMINI DE LLIURAMENT. Si s'estipulen 
terminis de lliurament, es consideren terminis 
aproximats. En casos de força major que 
puguin afectar la nostra empresa o els nostres 
proveïdors, com ara restriccions elèctriques, 
vagues, lockouts, fosa defectuosa de peces, 
retards en el transport, dificultats 
d'aprovisionament, etc., els terminis de 
lliurament es consideraran suspesos mentre 
durin 

els impediments, sense que això doni lloc a 
cap dret de reclamació per possibles retards. 
El termini de lliurament comença a comptar a 
partir de la formalització de la comanda arran 
del primer pagament i de la data en què 
rebem del client els detalls tècnics necessaris 
per executar l'encàrrec. 
Si el client endarrereix el pagament d'algun 
dels terminis convinguts, encara que sigui 
parcialment, ens considerarem exempts de 
tota obligació pel que fa al compliment del 
subministrament, i s'endarrerirà el termini de 
lliurament fins que el client compleixi els 
termes acordats. 

GARANTIA.    Garantim la qualitat dels 
materials i de la mà d'obra dels elements 
subministrats, i ens comprometem a substituir 
o reparar gratuïtament, franc al nostre taller, 
els articles que es consideri que tenen 
defectes de fabricació, de material o de mà 
d'obra durant un període de 6 mesos a partir 
de la posada en marxa, sense que aquest 
període pugui superar en cap cas els 12 
mesos des de la sortida dels elements del 
nostre magatzem o taller constructor. La 
nostra responsabilitat es limita a la reparació 
o la substitució d'aquestes peces per decisió 
pròpia. Si no es poguessin realitzar les 
reparacions necessàries al nostre taller, la 
nostra obligació es limitarà a substituir les 
peces defectuoses, franc al taller del 
constructor, i a abonar l'import de la reparació 
segons el preu que hagués costat realitzar-la 
al nostre taller. Pel que fa als articles que no 
hem construït nosaltres, la nostra garantia es 
limita a la garantia que ens atorgui el 
subministrador corresponent. Les peces 
defectuoses que siguin objecte de substitució 
passaran a ser propietat nostra. En cas de 
substitució de peces defectuoses, el 
comprador s'ha de fer càrrec dels costos dels 
ports que se'n derivin, així com del muntatge i 
del desmuntatge. Queden excloses de la 
nostra garantia les avaries que es puguin 
produir per imperícia, negligència, dany 
intencionat, sobrecàrrega, desgast normal i 
força major, així com les reparacions i els 
muntatges efectuats per personal aliè a 
aquesta empresa, i qualsevol altra 
responsabilitat i indemnització que no siguin 
les indicades. Perquè la nostra garantia entri 
en vigor, és obligatori que aprovem el projecte 
i l'execució de les feines i les instal·lacions 
complementàries que no duem a terme 
nosaltres. 

JURISDICCIÓ.      Totes les qüestions que 
puguin plantejar-se sobre la interpretació i el 
compliment de les clàusules i les condicions 
anteriors i dels pactes especials que s'estipulin 
amb relació a qualsevol subministrament se 
sotmetran al fur i a la jurisdicció dels jutjats i 
tribunals de Barcelona, i es renuncia, fins on 
calgui, al fur i al domicili propis i futurs. 
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