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CONDICIONS GENERALS DE VENDA decustik® 

Les presents condicions generals de venda seran aplicables a les ofertes i vendes fetes per Mecanitzats	de 
la Fusta Kim, SL, Domiciliada en c / Sant Isidre 3, Torelló i amb NIF B62008610, la qual gira comercialment 
sota el nom comercial "decustik®" i és titular de la marques	Mecakim	i decustik®, d'ara endavant en aquest 
document com decustik®. 
 

1. Validesa de l'oferta	
Cada	oferta	és	vàlida per un termini de tres mesos	des de la data d'emissió,	excepte no es faci constar 
expressament un període diferent, i per a una planificació de lliuraments no superior als 6 mesos	des de la 
data d'emissió. 
 
2. Processament de les comandes 

Es considera formalitzada la comanda un cop rebudes a les nostres oficines el pressupost i 
condicions generals, signades i segellades pel comprador. Els terminis de lliurament habituals solen estar 
entre les 4 i les 10 setmanes hàbils. Aquests terminis s'indiquen de forma merament orientativa i 
es concreten en el moment de l'acceptació de la comanda i una vegada resoltes totes les especificacions 
tècniques del projecte. 

3. Responsabilitat sobre la correcta especificació dels productes encomanats 

decustik® fabrica els seus panells acústics i decoratius amb un alt grau de personalització, seguint les especificacions 
sol·licitades pel comprador en base a les quals es realitza el pressupost. 

El Comprador és responsable que les especificacions sol·licitades compleixin amb les condicions requerides per l'obra 
en qüestió. Es podran realitzar canvis en la comanda inicial per part del comprador sempre que el comprador ho 
sol·liciti per escrit, que la producció no hagi estat iniciada i que decustik ® accepti expressament 
aquests canvis. Qualsevol canvi sobre la comanda inicial pot comportar la modificació de la data de lliurament i serà 
objecte d'un pressupost addicional que haurà de ser al seu torn acceptat pel comprador. 

Es recomana comprar una quantitat superior del material estrictament necessari per tal d'evitar 
reposicions per possibles incidències de muntatge o altres contratemps i realitzar tota la comanda en una sola partida 
per minimitzar les variacions de color pròpies de la fusta. 

4. Lloc de lliurament i transport 

decustik ® comunicarà al comprador amb una antelació d'almenys set (7) dies la data de lliurament de cada 
comanda. En el cas de comandes de gran volum (a partir dels 500m2 aprox.) la programació dels lliuraments haurà de 
ser acordada per les dues parts. 

Llevat que s'especifiqui el contrari en l'oferta, els preus de la mateixa són FCA Torelló - Barcelona sent per tant el 
comprador responsable del transport, l'assegurança i la correcta conservació dels productes a partir del punt de 
lliurament. 

El Comprador és responsable de comunicar en un termini de com a mínim dos dies hàbils qualsevol dificultat que 
pugui preveure per a la recollida o el transport del material en les dates i condicions acordades. Qualsevol despesa 
generada pel retard en la recollida del material anirà a càrrec del Comprador. 

5. Recepció Material i Conformitat 
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El comprador rebrà el material i en prova d’aquesta en confirmarà la recepció mitjançant la signatura del 
corresponent albarà de lliurament o document equivalent per part del transportista 

Si el comprador refusa sense una causa justa la recepció del material o no procedeix a la seva recollida en 
temps i forma, decustik® procedirà a emmagatzemar el material per compte i risc del comprador per un 
termini màxim de trenta (30) dies , sense perjudici del dret de decustik® a obtenir una compensació 
econòmica pels danys i perjudicis que li hagi comportat la no acceptació del material, incloent en aquesta 
compensació les despeses d'emmagatzematge. 

6. No conformitat del material lliurat 

En cas que el material, ja sigui en qualitat, especificacions o quantitat, no s'ajusti al pressupost acceptat 
pel comprador, aquest ho posarà en coneixement de decustik® en la major brevetat, fent constar les 
causes que porten a la presumpta disconformitat o defecte del material. En tot cas, es considera que el 
material és acceptat transcorreguts 30 dies des de la recepció de la mercaderia a les seves instal·lacions o 
a l'obra on el material ha de ser instal·lat en cas de ser aquest el primer destí. 

No s'acceptaran reclamacions un cop els panells ja han estat instal·lats. 

7. Responsabilitat de decustik® per defectes ocults 

Sense perjudici de l'anterior pel que fa a eventuals defectes aparents, decustik® garanteix tots els seus productes 
contra defectes ocults de fabricació per un període de 2 anys des de la data de lliurament. 

 8.- Exoneració de responsabilitats 

El comprador s'obliga a seguir estrictament les "condicions de transport, emmagatzematge, instal·lació i 
manteniment" facilitades per decustik® i publicades al nostre lloc web. 

decustik® no serà en cap cas responsable dels defectes resultat d’un transport, emmagatzematge, manipulació o 
muntatge inadequats del material. Serà responsabilitat del comprador demostrar mitjançant quants elements li siguin 
sol·licitats per decustik® la naturalesa d'aquests defectes. No es consideren defectes les variacions i canvis naturals 
que puguin tenir els materials. 

La responsabilitat de decustik® per qualsevol causa quedarà limitada a la reposició dels materials defectuosos. 

 9.- En cas de contractar la instal·lació del material a decustik ® 

El local assenyalat pel Comprador com a destí del material i en la data d'instal·lació assenyalada en el 
pressupost, haurà d’estar en perfectes condicions per a l'execució dels treballs descrits en el pressupost. 
Qualsevol retard en l'execució del contractat, originat per la falta de condicionament del local serà assumit 
pel Comprador. 

El local disposarà dels mitjans adequats i necessaris per a la correcta instal·lació del material, així com de 
tots els subministraments necessaris (electricitat, aigua, entrada mercaderies, etc ...) per a aquesta. 
Qualsevol retard en l'execució del contractat, originat per la no existència d'aquests subministraments serà 
assumit pel Comprador. 

 10. Pagaments 

El material serà facturat un cop acabada la seva fabricació. Les factures es faran efectives segons les 
condicions de pagament pactades en el pressupost. En cas de no haver-se pactat altres condicions, el 
pagament serà per avançat i amb caràcter previ al lliurament del material. 
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11. Cancel·lació de comandes 

 

En cas que el comprador cancel·li la comanda abans de l'inici de la fabricació, Decustik® es reserva el dret 
de facturar al comprador el cost de les despeses generades fins aquell moment més un 20% del 
valor dels béns objecte del contracte. Un cop iniciada la fabricació el comprador no podrà cancel·lar la 
comanda. 

 12. Endarreriments i cancel·lacions per causes de força major 

En cas que decustik® no pugui complir amb la comanda en els termes pactats amb el comprador per 
causes de força major, entenent com a tals la no disponibilitat de matèria primera, incendi, inundació, 
terratrèmol o altres actes de la naturalesa, guerra, commoció civil, vaga, acte o regulació del govern 
incloent prohibicions de comercialització i qualsevol causa fora del control de decustik®, sempre 
que decustik® declari tals causes per a justificar la inobservança d'alguna de les seves obligacions, hagi 
exercit tota la seva cura i realitzat les diligències necessàries per a evitar tal(s) esdeveniment(s), i 
comuniqui de forma immediata i fefaent l'arribada de tal(s) esdeveniment(s) al comprador, decustik® 
podrà ajornar el lliurament de les comandes pendents un màxim de trenta (30) dies o de cancel·lar-les en 
cas d’haver de superar aquest termini. El comprador podrà així mateix cancel·lar la comanda en cas que la 
situació de força major perduri per un termini superior als trenta (30) dies després de la data de lliurament 
inicialment assenyalada. 

 13. Llei aplicable i resolució de conflictes entre les parts 

Les presents condicions generals de venda es regiran per la llei espanyola. 

Les controvèrsies o conflictes entre les parts en relació amb la interpretació d'aquest contracte, l'oferta 
de decustik® o qualsevol altre document lligat a tots dos seran sotmesos a l'exclusiva jurisdicció dels 
tribunals de Barcelona. 

 

   El        decustik® 

 

 

 

           Firma y segell 

 


