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CONDICIONS GENERALS DE VENDA (CGV)
1. GENERAL

1.1 Qualsevol venda està supeditada a les condicions de venda següents. No es modificaran aquestes si LASBER, S.A. no ho 
expressa en previ acord per escrit amb el CLIENT.

1.2 El CLIENT accepta aquestes condicions des la primera comanda que cursi.

1.3 Aquestes condicions no són transferibles a tercers.

2. OFERTES

Els preus i terminis de lliurament no són vinculants. Totes les característiques tècniques ofertes en catàlegs no són vinculants.

3. COMANDES

3.1 Acceptem comandes per escrit. Els materials i / o serveis a servir seran exclusivament els especificats en les nostres 
confirmacions de comanda.

3.2 Els comandes mínims a realitzar seran de 60 € net base imposable. Si la comanda és menor d'aquesta quantitat, es cobrarà 
per despeses d'administració la quantitat de 10 € net.

4. PREUS, PAGAMENT, EXPEDICIONS I DEVOLUCIONS

4.1 Els preus ofertats no són vinculants i estan basats en les condicions de ports deguts, llevat que prèviament s'hagin acordat 
les condicions amb el CLIENT.

4.2 El pagament s'ha de fer únicament i exclusivament a LASBER, SA Per tal de complir amb la recentment aprovada Llei 
15/2010, referent a la morositat en les operacions comercials, les condicions màximes de cobrament habituals fins al dia 
2011.12.31 són les següents:

Transferència prepagament amb 2% de pagament
Per a clients sense un dia específic de pagament, a 85 dies net (data albarà).
Per a clients amb un dia específic de pagament, a 55 dies data factura, una factura mensual.
Per a clients amb dos dies específics de pagament, a 70 dies data factura, dues factures mensuals.
Per nous clients sense dia de pagament, 60 dies net (data albarà).
Per a nous clients amb un dia de pagament, 30 dies data factura, una factura mensual.
Per a nous clients amb dos dies de pagament, 45 dies data factura, una factura mensual.

4.3 Relatiu al subministrament de cilindres pneumàtics de la marca Bimba amb especificacions no europees i especials.

Per tots els cilindres d'aquest tipus, la forma de venda serà mitjançant transferència prepagament a la formalització de la 
comanda. No es procedirà a realitzar la comanda a fàbrica abans de no disposar del justificant de pagament per part del client. 
Així mateix, no hi haurà cap tipus de descompte sobre tarifa si el valor total de la comanda no supera els 200 € de base 
imposable. No és aplicable el descompte per prepagament.

4.4 Si el client no ha fet el pagament en el dia establert a la factura, LASBER, SA es reseva el dret al tall immediat dels 
lliuraments així com a la modificació de les condicions de pagament acordades inicialment per ambdues parts.

4.5 En el cas que el client disposi de crèdit, només s'acceptarà el sistema de pagament mitjançant domiciliació bancària, 
descartant per complet els sistemes de pagament per xec bancari, pagaré ò transferència bancària o altres.

4.6 La primera operació serà prepagament mitjançant el sistema de transferència bancària per a tots els clients. No es lliurarà 
cap material si prèviament no s'ha rebut el pagament de la quantitat reflectida en factura. EN PRIMERA OPERACIÓ NO SERÀ 
MAI APLICABLE EL 2% DE PREPAGAMENT.

4.7 LASBER, S.A. no es responsabilitza de possibles retards en el lliurament, deterioraments ò pèrdues del producte degudes al 
transport al Client. En el moment en que l'agència de transports retira el material del magatzem de Lasber, SA, qualsevol 
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eventualitat està exempta de responsabilitat per LASBER, SA

4.8 No s'admet la devolució d'un material sense una justificació lògica prèvia. Tota devolució de material comportarà un càrrec 
mínim valorat en 1 hora de mà d'obra més, si requere, materials utilitzats per a la restauració del producte. El preu / hora de la 
mà d'obra és el que estableix la tarifa de preus de LASBER, SA vigent.

4.9 No s'admetrà sota cap concepte la devolució per part del CLIENT d'elements especials fabricats segons les seves 
especificacions.

4.10 Els certificats sol · licitats pel CLIENT no es carregaran en factura si aquesta supera el valor de 300 € net base imposable. 
En cas contrari, es facturaran segons tarifa LASBER, SA vigent.

4.11 LASBER, S.A. es reserva el dret a modificar els preus dels seus productes motivat per qualsevol causa, sempre amb previ 
avís al client.

4.12 En el cas que un client no adquireixi productes LASBER en l'espai de 12 mesos, totes les condicions establertes entre 
ambdues parts (condicions de pagament, preus, ports, etc.) quedaran sense vigència, podent LASBER, SA establir les noves 
condicions.

5. GARANTIA

5.1 Tots els productes han estat prèvia i exhaustivament controlats pels nostres proveïdors. Així mateix, LASBER, S.A. realitza 
controls periòdics segons el seu sistema de qualitat especificat en el seu llibre de registres de control de productes.

5.2 La garantia de tots els productes subministrats per LASBER, SA és de 12 mesos a partir de la data d'expedició.

5.3 L'esmentada garantia cobreix qualsevol possible anomalia deguda a un problema de fabricació, mai cobrirà qualsevol mal ús 
del producte ò qualsevol causa externa aliena a aquest. Tampoc cobrirà qualsevol manipulació o modificació sense previ avís. 
Aquesta garantia cobreix només la possible avaria del producte, i no de tercers productes.

6. MARCA CE

Per a l'eliminació d'obstacles en la distribució de productes a la Comunitat Europea, els països que la conformen van arribar a 
un consens per tal d'unificar criteris relatius a la conformitat dels productes. Així doncs, tots els productes marcats amb CE són 
una garantia, i poden ser distribuïts lliurement per tota la geografia euro. Es van establir unes directives que, en el nostre cas, 
serien les que es refereixen a màquines i aparells elèctrics. Són tres Dire ctivas: Màquines, baixa tensió i EMC.

Els nostres productes no poden ser considerats com aparells ò màquines, sinó com a simples components i, com a tals, 
considerem que no és necessària la seva marcatura CE. Tot i això, LASBER, S.A. facilita a qui ho desitja declaracions de 
Conformitat CE dels productes que distribueix, així com, si és desig del client, la marca a la bobina.

7. DOCUMENTS, PLÀNOLS I MOSTRES

7.1 Tots els documents i plànols enviats per LASBER, SA als seus CLIENTS són de propietat exclusiva de LASBER, SA i no poden 
ser utilitzats per terceres persones sense el consentiment exprés de LASBER, SA

7.2 Normalment les mostres facilitades per LASBER, SA als seus CLIENTS són gratuïtes excepte excepció, la qual serà detallada 
prèviament a la seva fabricació al CLIENT.

8. LEGALITAT

8.1 Les lleis espanyoles són les úniques vàlides en la seva aplicació. Aquestes seran aplicables en els Jutjats de Mataró.
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