
 
 
Contract de agreement 
A) Buyer Terms and Conditions 
1. Prices 
All prices quoted in www.stage-prolighting.ro include VAT (local tax). VAT is chargeable to all 
Romanian customers and to all EC (European Community) customers who are not registered for 
VAT in their own country. Romanian taxes are not chargeable to any customer outside of the EC or 

to EC members who are registered for VAT in their own country. Some customers based outside of 
the European Community may have to pay import duty in their own Country. While we do our best 
to make the product information contained within this web site accurate, we cannot guarantee that 

this is always the case, please contact us by e-mail to make sure the equipment you wish to 
purchase is still available. 
A) Cumpărător Termeni și condiții 

1. Prețurile 

Toate prețurile menționate in oferta magazinului online includ TVA (taxa 

locala). TVA este exigibilă tuturor clienților din Romania și tuturor CE 

(Comunitatea Europeană), clienții care nu sunt înregistrati în scopuri de 

TVA în propria lor țară.  

Taxele sunt suportate de orice client din Romania si din afara CE sau a 

membrilor CE, care sunt înregistrati ca platitori de TVA în propria lor 

țară. Unii clienți cu sediul în afara Comunității Europene poate trebuie să 

plătească taxe de import în propria lor țară. Aceste taxe vamale nu sunt 

incluse in oferta noastra.  

Pentru informatiile continute in acest site web, nu putem garanta că acest 

lucru si stocul este întotdeauna exact pentru toti clientii, caz in care vă 

rugăm să ne contactați prin e-mail pentru a vă asigura că echipamentul pe 

care doriți să achiziționați este încă disponibil. 

2. Buyers Payment Terms 
All equipment brokered through www.stage-prolighting .ro is on a prepayment basis only. All 

equipment should be in full working order unless otherwise indicated. Roaentertainment Network in 
quality of re-seller carries no warranty stated or implied unless agreed at the time of sale. The 
Condition of equipment is stated as the seller has represented it to us. Equipment can be returned 
to the seller (at the sellers cost) if the condition is not as described by seller in advance. 
2. Cumpărători Termeni de plată 

Toate echipamentele care au fost tranzactionate sau comandate prin 

intermediul www.stage-prolighting.ro sunt disponibile numai pe baza platii 

în avans. Toate echipamentele sunt, sau trebuie să fie în stare de 

funcționare dacă nu este indicat altfel. Daca www.stage-prolighting.ro nu 

are nici o garanție menționată sau implicita, cu excepția cazului convenit 

la momentul vânzării, furnizorul nu are aceasta obligatie sau facilitate 

oferita. Starea echipamentului este declarata de vânzătorul care a 

reprezentat-o la noi. Echipamentul poate fi returnat vânzătorului (la 

costul vânzătorilor), numai în cazul în care condiția nu este așa cum s-a 

descris de către vânzător în avans. Nu sunt luate in consideratie aspectele 

de ordin estetic (care au fost acceptate de client la vederea pozelor), ci 

doar cele legate de ordin tehnic si de starea tehnica a acestora, exceptand 

situatiile in care au intervenit deteriorari de la transport. 

3. Shipping: 
The Buyer is responsible for all shipping costs. All equipment purchased through Roaentertainment 
Network is shipped with all charges forward including insurance or prepaid by the buyer who can 
arrange collection by their own shipper. All goods must be fully insured by the buyer prior to 
shipment. 

Please check all equipment upon arrival and initiate any damage claims immediately with the 
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shipper. Please notify Roaentertainment Network of any transit damage which has occurred 

immediately. 
3. Transport: 

Cumpărătorul este responsabil pentru toate costurile de transport. 

Echipamentele achiziționate prin intermediul Roaentertainment Network sunt 

livrate împreună cu toate taxele, inclusiv inainte de asigurare sau prepaid 

de către cumpărător, care poate aranja colectarea prin propriul lor 

expeditor. Toate bunurile trebuie să fie asigurate în întregime de către 

cumpărător înainte de expediere. 

Vă rugăm să verificați toate echipamentele la sosire și de a iniția orice 

pretenții de daune imediat la expeditor. Vă rugăm să notificati 

Roaentertainment Network si transportatorul cu privire la orice prejudiciu 

de tranzit, care a avut loc imediat. 

4. Returning Goods 
Buyers have 3 days to fully check and test Equipment. If there are any problems, 
Roaentertainment Network must be notified within 3 working days of receipt of goods. All 

conditions listed or given for the equipment for sale are to the best of our knowledge. Return 
freight (insured) is the responsibility of the buyer. The seller is only liable for return freight if one of 
the following applies: 

§ Goods are damage due to improper packaging. 
§ Condition of goods is NOT as described by the seller. 
§ Equipment is not in working order as described by the seller. 
No refunds given before equipment had been delivered. 
4. Returnarea produselor 

Cumparatorii au 3 zile pentru a verifica si testa pe deplin echipamentele 

achizitionate. Dacă există probleme, Roaentertainment Network trebuie să 

fie notificată în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea bunurilor. 

Toate condițiile enumerate sau date pentru echipament de vânzare sunt cele 

mai bune din cunoștințele noastre. Transport de marfă retur (asigurat) este 

responsabilitatea cumpărătorului. Vânzătorul este răspunzător numai pentru 

transport de marfă de întoarcere în cazul în care se aplică una dintre 

următoarele: 

§ Marfurile sunt deteriorate datorate ambalajelor necorespunzătoare. 

§ Condiția mărfurilor NU este așa cum s-a descris de către vânzător. 

Echipamentul § nu este în stare de funcționare așa cum este descris de 

către vânzător. 

Nu există restituiri acordate înainte de livrarea echipamentelor, decat 

daca intarzierea livrarii depaseste termenul stabilit cu 30 de zile. 

B) Sellers Terms and Conditions 
B) Vanzatorii Termeni și condiții 

1. Payment 
Payment is made to seller by bank transfer upon receipt and approval of goods by the buyer less 
any commission payments due to Usedful Ltd. 
1. plată 

Plata se face către vânzător prin transfer bancar, la primirea și aprobarea 

bunurilor de către cumpărător mai puțin orice plăți de comisioane datorate 

Roaentertainment Network. 

2. Pricing 
The seller sets the price required for equipment for sale or instructs Roaentertainment Network to 

receive the best offer from interested companies. 
2. Stabilirea pretului 

Vânzătorul stabilește prețul cerut pentru echipamente de vânzare sau dă 

instrucțiuni catre Roaentertainment Network pentru a primi cele mai bune 

oferte din partea companiilor interesate. 

3. Shipping 
The seller agrees to ship equipment (insured) to the Buyer (at the buyer’s expense) if necessary - 

upon notification that payment has been received by Usedful Ltd. The seller agrees to package all 
equipment safely for delivery to the Buyer. Please Note: Liability is with the seller and the carriage 
company for damage caused as a result of insufficient packing and/or damage incurred in transit 
to the Buyer. The seller agrees to repair or replace goods, or refund full purchase price (and 
shipping costs) if notified of a defect by the buyer via Usedful Ltd due to improper packing. Safe 
packing is very important in order to avoid return of equipment. 



3. Transport 

Vânzătorul este de acord să expedieze echipamente (asigurate) către 

cumpărător (pe cheltuiala cumpărătorului), dacă este necesar - 

în urma notificării că plata a fost primită de către Roaentertainment 

Network. Vânzătorul este de acord să impacheteze toate echipamentele 

în condiții de siguranță pentru livrarea către cumpărător. Roaentertainment 

Network este exonerata de orice obligatie in fata cumparatorului daca 

marfurile au fost ambalate corespunzator, iar o eventualitate deteriorare a 

acestora este datorata transportatorului. In speta, transportatorul 

raspunde de acest prejudiciu in eventualitatea unei astfel de situatii. 

Vânzătorul este de acord să repare sau să înlocuiască bunurile, sau va 

rambursa prețul de achiziție complet (și costurile de transport), în cazul 

unui defect notificat de către cumpărător, prin intermediul 

Roaentertainment network numai din cauza ambalării necorespunzătoare.  

Ambalarea corespunzatoare este foarte importantă pentru a evita 

deteriorarea sau returnarea echipamentelor. 

4. Equipment Condition: 
All used equipment should be in good working order (unless otherwise stated by the seller in 

advance). The Seller should inform Roaentertainment of any changes to the status of the 
equipment for sale on their behalf: change in price, condition, availability. The Buyer has 3 days to 
inspect and approve the goods or return them in the event that they prove to be unsatisfactory or 

not as described by seller. The seller is responsible for return freight costs if the condition of the 
equipment does not match the description provided by the seller to Roaentertainment in advance 
of any sale. By allowing Roaentertainment to sell your equipment, the seller confirms that they 
hold legal title to the goods they are selling, that they are free from any and all financial 
incumbents, are in satisfactory working order (unless otherwise stated) and that the condition of 
the equipment is described and listed accurately to the best of the seller`s knowledge. By allowing 
Roaentertainment to sell your equipment, you are agreeing to our terms. 
4. Starea Echipamentelor: 

Toate echipamentele utilizate ar trebui să fie în stare bună de funcționare 

(dacă nu se specifică altfel de către vânzător în avans). Vânzătorul ar 

trebui să informeze Roaentertainment cu privire la orice modificări ale 

stării echipamentului de vânzare în numele acestora: schimbarea prețului, 

stare, disponibilitate. Cumparatorul are 3 zile pentru a verifica și aproba 

bunurile sau le returnează în cazul în care acestea se dovedesc a fi 

nesatisfăcătoare sau nu așa cum s-a descris de către vânzător. Vânzătorul 

este responsabil pentru costurile de returnare de transport în cazul când 

starea unui echipament nu se potrivește cu descrierea furnizată de către 

vânzător la Roaentertainment înainte de orice vânzare. Prin permiterea 

Roaentertainment Network de a vinde echipamentul, vânzătorul confirmă 

faptul că acestea deține titlul legal pentru bunurile pe care le vinde, că 

acestea sunt libere de orice fel de impuneri sau sechestre financiare, sunt 

în stare de funcționare satisfăcătoare (dacă nu este specificat altfel) și 

că starea echipamentului este cea descrisa cu precizia listata la cele mai 

bune din cunoștințele vânzătorului. Prin permiterea Roaentertainment de a 

vinde echipamentul dvs., sunteți de acord cu termenii și condițiile 

noastre. 

5. Renuntarea la o comanda deja data catre Roaentertainment Netwok prin 

intermediul magazinului www.stage-prolighting.ro care este in desfasurare, 

sau a fost achitat un avans la deschiderea comenzii atrage o penalizare de 

10% din valoarea totala a comenzii aplicabila clientului fara alta 

notificare prealabila, executabila prin intermediul acestui contract. 

Rezilierea unilaterala a acestui contract de agreement nu este posibila 

fara acordul in scris oferit de Roaentertainment Network. 

6. Am luat cunostinta de conditiile din contractul de agreement cu 

Roaentertainment Network privind toate aceste aspecte: 

 

 

 Roaentertainment Network,      Numele clientulu in clar si Semnatura, 

 

 

                                 ________________________________ 
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Data:____________    


