
 

 

 

 

 

Numele firmei Aemaq & Coppola Ltda. 

Adresă Vista Hermosa 9999, of. 4, Cerrillos, Santiago, Chile 

Telefon +56 2 2539 5969 / +56 2 2539 4796 

+56 9 9572 0055 (mobil) 

Fax - 

E-mail mvera@aemaq.cl 

Adresă pagină web www.aemaq.cl 

Persoana de contact Mario Vera, director administrativ şi financiar 

Produs Strunguri, freze, maşini de găurit, pliere etc. 

Cantitate Se va discuta între părţi 

Condiţii tehnice specifice Se vor discuta între părţi 

Condiţii contractuale specifice Se vor discuta între părţi 

Condiţii de livrare / transport Se vor discuta între părţi 

Condiţii de plată Se vor discuta între părţi 

Propunere de Firma chiliană este interesată să intre în contact cu 

producători români de strunguri, freze, maşini de găurit, pliere 

şi alte maşini de prelucrare a metalului. 

Bonitate firma Nu deţinem date 

Date suplimentare Conform prezentării sale, Aemaq & Coppola Ltda. este o 

firmă specializată în vânzarea de maşini-unele şi 

echipamente auxiliare de uz industrial pe piaţa din Chile şi 

America Latină.  

Relaţii suplimentare şi sprijin BPCE Biroul de Promovare Comercial – Economică Santiago 

Calle Benjamin 2955, Las Condes, Santiago, Chile 

Alexandru Cristescu, secretar economic 

tel. +56 2 2886 7974 

oficina_comercial@vtr.net 

 

Având în vedere că nu ne putem asuma răspunderea faţă de seriozitatea firmelor străine şi de 

rezultatul derulării unor relaţii de afaceri cu acestea, permiteţi-ne să vă recomandăm respectarea 

următoarelor reguli generale pentru evitarea conflictelor comerciale: 

– Derulaţi orice operaţiuni comerciale în baza unor contracte ferme care să prevadă clauze 

asiguratorii referitoare la livrarea mărfurilor, plata şi încasarea facturilor. 

– Includeţi în contract clauze clare privind durata şi acoperirea garanţiei pentru produsele care fac 

obiectul contractului. 

– Includeţi în contract plata unui avans înainte de livrarea sau introducerea în producţie a mărfurilor 

pe care dumneavoastră le exportaţi. 

– Dacă este cazul, includeţi în contract clauze de protecţie a drepturilor de proprietate intelectuală 

şi, eventual, aveţi în vedere semnarea unui contract de confidenţialitate. 

– Stabiliţi în contract jurisdicţia care guvernează eventualele litigii, precum şi curtea de arbitraj care 

va reglementa disputele comerciale ce nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă. 
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