Tipografia REAL srl
Bucuresti, sector 5, 050695
Str. Progresului nr.134-138
Nr.ord.reg.com./an: J40/885/1993
Capital social: 360.000 RON
C.I.F.: RO 5330280

Comanda formulare financiar-contabile
Nr :

Data :

Campurile cu * sunt obligatorii

Cumparator * :
Nr.ord.reg.com./an :
Atribut Fiscal :

sau

CIF* :

Autorizatie :

Capital Social :
Localitate* :

Sector/Judet* :
Numar* :

Bloc :

Strada* :
Scara :

Et.:

Supliment Adresa :

Ap :

Cod Postal :

Banca :

Cont Banca :

Produs 1 :

Facturier

Facturier fara TVA material lemnos

Aviz de insotire a marfii

Facturier fara TVA

Chitantier A6 in 2 exemplare

Monetar

Facturier material lemnos

Chitantier A6 in 3 exemplare

Bon de comanda

Altul

:

Cantitate :

(buc)

Tip :
Numar:

Seria :

Carnet

Modul Continuu

De la:

Format :

A4

A5

A6

Pana la:

Personalizare 1 :

Max. 29 caractere

Personalizare 2 :

Max. 29 caractere

Personalizare 3 :

Max. 29 caractere

Personalizare 4 :

Max. 29 caractere

Produs 2 :

Facturier

Facturier fara TVA material lemnos

Aviz de insotire a marfii

Facturier fara TVA

Chitantier A6 in 2 exemplare

Monetar

Facturier material lemnos

Chitantier A6 in 3 exemplare

Bon de comanda

Altul

:

Cantitate :
Seria :

(buc)

Tip :
Număr:

Carnet
De la:

Modul Continuu

Format :

A4

A5

A6

Pana la:

Personalizare 1 :

Max. 29 caractere

Personalizare 2 :

Max. 29 caractere

Personalizare 3 :

Max. 29 caractere

Personalizare 4 :

Max. 29 caractere

Produs 3 :

Facturier

Facturier fara TVA material lemnos

Aviz de insotire a marfii

Facturier fara TVA

Chitantier A6 in 2 exemplare

Monetar

Facturier material lemnos

Chitantier A6 in 3 exemplare

Bon de comanda

Altul

:

Cantitate :

(buc)

Carnet

Tip :
Număr:

Seria :

Format :

Modul Continuu

De la:

A4

A5

A6

Pana la:

Personalizare 1 :

Max. 29 caractere

Personalizare 2 :

Max. 29 caractere

Personalizare 3 :

Max. 29 caractere

Personalizare 4 :

Max. 29 caractere

Mod de plata *:

Numerar la centrul Real

Livrarea produselor*:

La sediul Tipografiei Real

Numerar la livrare
Prin Curier

OP

CEC

Prin Posta

Adresa de livrare * :
Campurile
sunt
obligatorii
daca
adresa de
livrare nu
coincide cu
adresa
sediului
social .

Adresa de livrare coincide cu adresa sediului social al firmei .

Localitate* :

Sector/Judet* :
Strada* :

Numar*:

Cod Postal :
Bloc:

Supliment Adresa :

Scara :

Et. :

Ap :

Punct de reper :

Persoana de contact * :
Nume * :

Prenume * :

Act de identitate seria* :

nr.* :

Telefon* :

Fax :

Functia :
eliberat de :
E-mail:

Observatii :

Am inteles pe deplin si sunt de
acord cu prevederile contractului
general.
Client ,

Furnizor ,

Salveaza Comanda
Telefon:
Romtelecom: 021.411.70.37
Rds:
031.401.66.00
Vodafone:
0372.70.30.33
Fax:

www.tipografiareal.ro

021.411.70.38

comanda@tipografiareal.ro

Printeaza Comanda

B.C.R. Sector 4 - RO78 RNCB 0075 0352 3431 0001
Raiffeisen Bank - RO93 RZBR 0000 0600 0240 6744
BRD
- RO89 BRDE 441S V461 8247 4410

Tipografia REAL srl
Detalii pentru completarea comenzii

Bucuresti, sector 5, 050695
Str. Progresului nr .134-138
Nr.ord.reg.com./an: J40/885/1993
C.I.F.: RO 5330280; Capital social: 360.000 RON

Denumirea produsului: facturier, facturier fara TVA, facturier material lemnos, facturier fara TVA material lemnos,chitantier, aviz de insotire a marfii, monetar,
bon de comanda, bon de marcaj, borderou de incasari-vanzari, buletin de schimb valutar, fisa de magazie, nota de plata etc.
Formatul poate fi sub forma de carnete sau modul continuu, pe dimensiunile de pagina A4(dimensiunea hartiei de copiator - 21x29,7cm), A5 (o jumatate din A4 14,8x21cm) sau A6 (un sfert din A4 - 10,5x14,8cm).Carnetele contin 50 seturi. Facturile în modul continuu se livreaza în cutii (A4 – 750 de seturi; A5 – 1.500 de
seturi). Carnetele se folosesc pentru completare manuala a facturilor emise. Modulul continuu se foloseste pentru completare automată (tipărire cu imprimanta
matriceală). Bunurile de comandă se livrează in carnete a câte 25 de seturi. Fişa de comandă se livrează la bucată.
Numărul de exemplare: specificaţi numărul de exemplare pe care trebuie să-l conţină un formular (chitanţele pot fi în 2 exemplare – albastru şi verde, sau în 3
exemplare – albastru, roşu şi verde). Facturile sunt în trei exemplare.
Cantitate: numărul de produse pe care le comandaţi. Pentru comenzi mai mari de 100 de carnete vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon :
021.411.70.37
Seria: specificaţi seria care va fi trecută pe formul arele d umneavoastră.
Numărul: primul număr al seriei care va personaliza formularele, următoarele fiind trecute în ordine până la epuizarea tirajului, conform comenzii (seriile şi
numerele de identificare pentru formularele financiar-contabile conform cerinţelor Legii 571/2003 privind Codul fiscal, art.155 alin.(5),cu modificarile si
completarile ulterioare.
Modalitatea de livrare: la sediul Tipografiei REAL sau prin curier (11,00+TVA în Bucureşti şi 42+TVA în alte localităţi) la sediul dumneavoastră sau la o altă
locaţie pe care o doriţi.
Plata: se poate efectua cu numerar, ordin de plată sau virament bancar. Pentru comenzi în valoare mai mare de 500 lei plata se va efectua prin ordin de plată
sau virament.
Adresa de livrare: La sediul dumneavoastră sau la o altă locaţie pe care o doriţi.
Numarul de telefon/fax : Trebuie sa aiba 10 cifre (fara alte caractere).

Personalizările au un număr maxim de caractere (litere) permis de tehnologia de imprimare (numărul literelor şi spaţiilor nu poate depăşi valoarea
corespondentă din tabelul de mai sus). Caracterele specifice limbii române nu includ diacritice.
Dimensiunea caracterelor este de 8 puncte (~3mm). Personalizările pot include orice informaţie dorită (obiect de activitate, numere de telefoane sau
adrese punct de lucru, adresa de e-mail etc). La formatulA4 se pot personaliza 4 câmpuri a câte 30 de caractere. Pentru formatul A5 şi chitenţiere se
pot personaliza 2 câmpuri a 29 de caractere. Formatele A6 nu au câmpuri de personalizare.
Prin trimiterea acestei comenzi, sunteţi de acord cu prevederile contractului general disponibil la: www.tipografiareal.ro.
Vă recomandăm verificarea cu atenţie a comenzii înainte de transmitere.
După recepţia comenzii veţi fi contactat la numărul de telefon menţionat de dumneavoastră pentru confirmarea
primirii comenzii şi stabilirea detaliilor derulării comenzii.
Pentru orice alt tip de formular vă rugăm să vizitaţi site - ul nostru de web sau să ne contactaţi la unul din telefoanele de mai jos.
Telefon :
Romtelecom : 021.411.70.37
Rds :
031.401.66.00
Vodafone :
0372.70.30.33
Fax :

Vă mulţumim !

021.411.70.38

Tipografia REAL srl
Str. Progresului Nr. 134-138,
Corp B, Etaj 1, Sector 5, Bucuresti
Tel. 411.70.37, Fax: 411.70.38
E-mail: print@realteam.ro
www.realteam.ro

CLAUZE CONTRACTUALE GENERALE
- pentru tipărirea comenzilor de formulare financiar contabile -

Nr.ord.reg.com./an: J40/885/1993,
C.I.F.: RO5330280,
Capital social: 360.000 RON
Cod IBAN: RO78 RNCB 0075
0352 3431 0001
Banca: B.C.R. Sector 4

1. ACTE NECESARE ŞI MODALITATEA DE PRELUCRARE A COMENZII
Acceptul Cumpărătorului, prin semnarea in dreptul : Am inteles pe deplin si sunt de acord
cu prevederile contractului general
are valoare de comandă fermă.
2. LIVRAREA FORMULARELOR TIPIZATE CU REGIM SPECIAL
Termenul pentru executarea unei comenzi de formulare cu personalizare simplă nu va depăşi 7 zile.
2.1. Procedura de livrare a formularelor
2.1.1. prin centrul REAL:
a) Cumpărătorul, se prezintă la termenul stabilit, pentru a ridica formularele comandate. Cumpărătorul are obligaţia de a-şi trece datele de
identificare şi de a semna de primire pe factura fiscală care însoţeşte produsele.
b) În cazul în care ridicarea formularelor se face de către altă persoană decât cea care a depus comanda (Cumpărător), aceasta va prezenta o
împuternicire explicită pentru ridicarea formularelor comandate şi o copie a actului de identitate, care se va anexa la factura de livrare.
2.1.2. Procedura de livrare a formularelor la sediul Cumpărătorului:
a) Recepţia formularelor se face de către Cumpărător. Cumpărătorul are obligaţia de a-şi trece datele de identificare şi de a semna de primire pe
factura fiscală care însoţeşte produsele.
b) În cazul în care ridicarea formularelor se face de către altă persoană decât cea care a depus comanda (Cumpărător), aceasta va prezenta o
împuternicire explicită pentru ridicarea formularelor comandate şi o copie a actului de identitate, care se va anexa la factura de livrare.
2.2. Documentele în baza cărora se face livrarea rămân în arhiva tipografiei la dosarul comenzii, pe o perioadă de doi ani.
2.3. La livrare, Furnizorul emite factura definitivă, din care un exemplar va însoţi produsele livrate. În momentul livrării, Cumpărătorul va efectua
recepţia cantitativă şi calitativă a mărfii, care va fi confirmată prin semnatura şi ştampila Cumpărătorului pe exemplarul roşu al facturii, exemplar care
va fi înapoiat Furnizorului.
3. PERSONALIZARE ŞI MOD DE FINISARE( TIP )
3.1.Modul de finisare poate fi: carnete , modul continuu
3.2 Personalizare:
a) Personalizare simplă înseamnă doar imprimarea datelor de identificare.
b) Personalizare complexă cuprinde elemente grafice şi/sau date suplimentare faţă de cele prevăzute la (a) şi/sau culori diferite faţă de Formatul
Grafic Standard. În acest caz, părţile vor negocia un alt preţ şi un alt termen de livrare.(pentru aceasta veniti la sediul Tipografiei REAL )
4. ALTE CLAUZE
Cumpărătorul declară pe propria răspundere că datele conţinute în formularele comandate nu aduc prejudicii sub nici o formă nici unei autorităţi
publice sau unei persoane fizice sau juridice.
5. PREVEDERI FINALE
5.1. În cazul în care Cumpărătorul nu recepţionează formularele care fac obiectul comenzilor date în baza prezentului contract din cauza sa
(nevenind la sediul Furnizorului sau nefiind prezent la locul de livrare, în intervalul orar de livrare comunicat de Furnizor) în termen de 15
(cincisprezece) zile de la termenul de execuţie indicat în fiecare comandă şi nu a efectuat plata comenzii, Furnizorul va depune plângere la
Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti sau Tribunalului Bucureşti, Secţia Comercială) pentru începerea urmăriri penale a Cumpărătorului în conformitate
cu Legea 365/2002 privind comerţul electronic.
5.2. Forţa majoră anunţată în termen de 5 zile de la data apariţiei şi probată, exonerează de răspundere partea care o invocă. În condiţiile prezentului
contract, se înţeleg ca şi cazuri de forţă majoră, pe lângă cele uzual admise (de exemplu: cutremure, explozii, incendii, alte catastrofe naturale) şi
următoarele: greve, lipsa materiei prime nelivrată de furnizor extern, modificarea legislaţiei, nefuncţionarea utilajelor Furnizorului datorită defectării
acestora.
5.3. Eventualele litigii privind interpretarea sau neîndeplinirea prevederilor prezentului contract, care nu vor fi rezolvate de părţi pe cale amiabilă, vor
fi supuse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente din Municipiul Bucureşti (Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti sau Tribunalului
Bucureşti, Secţia Comercială).
5.4. Orice modificare la această comandă-contract nu va putea fi făcută decât prin înştiinţarea S.C.Tipografia Real S.R.L în cursul aceleiaşi zile
lucrătoare, în care a fost făcută comanda. Datele furnizate de Cumpărător au valoare de bun de tipar. În cazul în care datele furnizate nu sunt
corecte din vina Cumpărătorului, prezenta comandă îşi păstrează valabilitatea şi nu îl exonerează pe acesta de obligaţiile comerciale faţă de
Furnizor.

Vă mulţumim !

