
Termes i Condicions de venda 

 
La formalització d'una comanda implica, per al comprador, l'acceptació de les següents 
condicions de venda: 
 
1. PREUS 
 
 1.1. Els preus de les nostres tarifes es refereixen als materials o equips les 

característiques dels quals es determinen en les mateixes i en el seu catàleg, i estan 
subjectes a variació i disponibilitat sense previ avís. 

 1.2. Els preus s'entenen "Ex Works” (EXW) la nostra fàbrica. 
 1.3. Els embalatges no estan inclosos en el preu, excepte acord previ, seran a càrrec 

del Comprador, i s'identificaran en la factura amb un càrrec addicional. 
 1.4. El transport no està inclòs en el preu, excepte acord previ serà a càrrec del 

Comprador. 
 1.5. Els preus no inclouen l'IVA, que s'aplicarà en factura d'acord amb la legislació 

vigent. 
 1.6. Comanda per un import mínim de 100€ nets. 
 1.7. Totes les despeses de qualsevol índole, motivats per modificacions originades per 

ordre del comprador, després de confirmat la comanda, seran motiu de revisió de 
preu. 

 1.8. De la mateixa manera, seran per compte del comprador les despeses d'inspecció o 
certificació per part d'Organismes Oficials. 

 1.9. Així mateix, el cost dels avals en comandes inferiors a 50.000€, seran a càrrec del 
Comprador. En el cas d'avals de bestreta s'emetran una vegada cobrat.  

 1.10.  Condicions particulars per a fabricacions especials 
 En cas de fabricacions especials i previ acord entre les parts, IES S.A., detallarà en 

l'oferta preu per a assistència de posada en marxa en planta. Per a assegurar i 
garantir el correcte funcionament dels equips recomanem que l'assistència a la 
posada en marxa sigui realitzada per personal qualificat d'IES, S. a. En cas d'una 
eventual avaria, si la posada en marxa no hagués estat realitzada per IES S.A., 
s'haurà de realitzar una revisió mèdica prèvia per a confirmar si l'equip serà reparat 
sota les condicions de garantia del fabricador o si per contra, aquesta avaria ha estat 
generada per un mal funcionament de l'equip i per tant està exempta de garantia. 

 
2. CONDICIONS DE PAGAMENT 
 
 2.1. Els preus estan calculats per a pagament a 60 dies, data factura amb un únic 
 dia de pagament (dia 15) mitjançant Confirming. 
 2.2. Condicions particulars per a fabricacions especials 
  2.2.1. 20% a l'acceptació de la comanda 
  2.2.2. 10% a l'apilament de materials i components 
  2.2.3. 65% al lliurament del material en posició “*EXWORKS” 
  2.2.4. 5% al lliurament de la documentació final 
 2.3. La formalització d'una reclamació no dona dret al comprador a suspensió o cap 
 deducció en els pagaments compromesos. 
 2.4. Totes les nostres vendes són realitzades amb reserva de propietat. En 
 conseqüència, la cessió de la propietat de les mercaderies als nostres clients, queda en 
 reserva fins al pagament íntegre del seu import, interessos i altres càrregues. 
 2.5. En el cas de retard en els pagaments per part del Comprador, aquest haurà de 
 pagar al Venedor, sense cap requeriment i a partir de la data de venciment del 
 pagament, els interessos de demora del pagament retardat, que es calculessin 
 conforme al que es preveu en l'article 7 de la Llei 3/2004 de 29 de desembre. El 
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 pagament d'aquests  interessos no alliberarà  el Comprador de l'obligació de realitzar 
 la resta dels pagaments en les condicions acordades. 
 2.6. En el cas d'incompliment en els pagaments, el Comprador acorda pagar tots els 
 costos derivats del procés de cobrament en els quals IES S.A., incorri per tal 
 circumstància, incloent però no limitat a això, els pagaments d'agències, advocats i 
 costos de tribunals. 
 
3. CONDICIONS DE LLIURAMENT  - INSPECCIÓ DELS EQUIPS 
 

3.1.  El termini de lliurament s'entén per al material posat a Canet de Mar a la 
disposició del transportista. 
3.2.  Condicions particulars per a fabricacions especials 
El termini de lliurament s'entén per al material posat en l'adreça i condicions 
indicades en l'oferta i l'acceptació de la comanda. 
3.3. El termini de lliurament serà modificat quan: 
 3.3.1. El Comprador no lliuri en termini la documentació que sigui necessària 
 per a l'execució del subministrament. 
 3.3.2. El Comprador requereixi modificacions en la comanda, que siguin 
 acceptades pel Venedor i que segons el parer d'aquest, requereixin una 
 extensió del termini de lliurament. 
 3.3.3. Per a la realització del subministrament sigui imprescindible l'execució 
 de treballs per part del Comprador o els seus subcontractistes i aquests no 
 s'hagin executat a temps. 
 3.3.4. El Comprador hagi incomplert alguna de les obligacions contractuals de 
 la comanda, especialment a la qual es refereix a pagaments. 
3.4.  En cas de produir-se un retard en el lliurament dels equips i materials, 
directament imputable al Venedor, el Comprador podrà aplicar la penalització 
acordada amb el Venedor, a partir de les tercera setmana després del termini aprovat, 
amb un import màxim del 0,5% per setmana, fins a un total del 5% del valor de la línia 
de comanda. 

 3.5. Condicions particulars per a fabricacions especials 
  3.5.1. Excepte acord entre les parts i expressament especificat en la   
  comanda, les inspeccions i assajos durant la producció i la inspecció final  
  prèvia al lliurament, seran realitzades pel Venedor. 
  3.5.2. Qualsevol assaig addicional requerit pel Comprador, haurà de ser  
  especificat en la comanda, relacionant-se la normativa aplicable i el lloc i  
  entitat, en el seu cas, en què es realitzessin aquests assajos. Aquests assajos  
  addicionals hauran de comptar amb l'aprovació del Venedor i es realitzessin  
  per compte del Comprador. De la mateixa manera seran per compte del  
  Comprador les despeses de certificació per part d'Organismes Oficials. 
  3.5.3. Una vegada passada amb èxit la inspecció final, el Venedor sol·licitarà  
  l'autorització d'enviament i el Comprador l'enviés en un màxim de 24 hores,  
  per a realitzar el lliurament del subministrament, en el cas de retard per part  
  del Comprador a enviar la citada autorització el Venedor cobrés en concepte  
  de magatzematge, la quantitat de 150€ per setmana. 
 
4. GARANTIA: 
 
 4.1. IES S.A., garanteix els seus productes contra tot defecte de construcció o de 
 material. 
 Els productes de consum tenen un període de garantia de tres anys des de la data de 
 subministrament. 
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 Els béns d'inversió o maquinària industrial tenen un període de garantia de dos anys 
 des de la data de subministrament. 
 4.2. Els elements destinats a immersió en aigües agressives, fluids i solucions 
 químiques no estan, en cap cas, garantits contra la corrosió ni altres defectes que 
 tinguin aquest origen. 
 4.3. En períodes llargs de magatzematge o inactivitat, els elements calefactors poden 
 adquirir humitat que disminueix transitòriament el valor de l'aïllament elèctric, que 
 pot recobrar-se amb una connexió o estufat previ. Consultar al nostre Servei Tècnic-
 Comercial. 
 4.4. La garantia es limita a la substitució o reparació, al nostre criteri, de l'element 
 defectuós sempre que hagi estat usat d'acord amb les especificacions. L'ús d'un 
 element en aplicacions o en condicions diferents de les definides com a pròpies serà 
 sempre sota la responsabilitat de l'usuari, anul·lant-se la garantia. 
 4.5. La garantia es pot ampliar previ acord entre les parts, s'indicarà en la comanda, 
 tant el temps de garantia ampliat com l'impacte econòmic que suposa. 
 
5. DEVOLUCIONS I CANCEL.LACIONS 
 
 5.1. Cap devolució pot ser acceptada sense acord escrit per part nostra. 
 5.2. El material ha de ser-nos enviat a ports pagats previ avís i consentiment del nostre 
 Servei Tècnic-Comercial, incloent còpia de la factura i numero d'acceptació de la 
 devolució. 
 5.3. Una vegada inspeccionat pel nostre Servei de Garantia, serà reparat o substituït si 
 és procedent. 
 5.4. Els elements manipulats, usats indegudament o danyats mecànicament, no seran 
 atesos i quedaran a la disposició del client durant 30 dies, sent després rebutjats. 
 5.5. En cas d'acceptar l'abonament de material standard retornat, aquest s'establirà 
 sobre la base del 90% del valor del material facturat, excloent els embalatges, excepte 
 comanda compensatòria. La cancel·lació de l'abonament resultant es portarà a efecte 
 deduint el seu import de noves compres. 
 5.6. Les comandes acceptades, s'entenen en ferma, per la qual cosa no poden 
 cancel·lar- se de manera unilateral per part del comprador. En cas d'acord entre les
 parts el comprador haurà de comprometre's al pagament d'eventuals costos 
 incorreguts pel venedor i despeses extraordinàries associades a la comanda. 
 
6. RESPONSABILIDAD 
 
 La responsabilitat total per qualsevol reclamació tindrà com a límit el preu del 
 producte o servei que ha ocasionat la reclamació. En cap cas serà responsable de 
 conseqüència d'accidents o incidents (accidents a persones, danys a altres béns, 
 conseqüències econòmiques o financeres). 
 
7. FUR 
 
 Qualsevol controvèrsia serà sotmesa als Jutges i Tribunals de Barcelona, amb renúncia 
 expressa a qualsevol fur. 
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