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Termeni şi condiţii generale pentru contracte, servicii şi livrări ai WEBOMATIC Maschinenfabrik GmbH pentru companii 
 

 

1.1 Domeniu 
Aceşti termeni şi condiŃii generale pentru contracte şi vânzare, se aplică exclusiv companiilor , conform art. 14 din Codul Civil 
German, persoane fizice sau enitităŃi juridice care achiziŃionează bunuri sau servicii în scop comercial sau profesional. 
1.2 Termenii şi condiŃiile de mai jos se aplică exclusiv relaŃiilor de afaceri cu clienŃii noştri, respecitv celor de informare şi de 
consultanŃă. Termenii şi condiŃiile generale aplicate într-o tranzacŃie cu un client, se aplică tuturor relaŃiilor viitoare de afaceri 
între noi şi client, afară de cazul când se fac excepŃii  scrise. AlŃi termeni şi condiŃii ai clientului se aplică doar cu acordul 
nostru expres, scris. Termenii şi condiŃiile diferite de ale noastre care nu sunt în scris aprobate, nu pot fi considerate a fi 
consimŃite de către noi, iar aceasta se aplică şi contractelor viitoare. Termenii noştri şi condiŃiile generale se vor aplica 
indiferent de locul sau condiŃiile de achiziŃie ale clientului, de asemenea unde condiŃiile de achiziŃie prevăd acceptarea unei 
comenzi este considerată necondiŃionată recunoaşterea  condiŃiilor de achiziŃie, sau livrăm, după ce clientul a indicat 
validitatea termenilor şi condiŃiilor sale de achiziŃie, doar dacă am indicat în mod expres validitatea termenilor şi condiŃiilor 
noastre generale. Prin acceptarea confirmării noastre de comandă, clientul ia la cunoştinŃă că renunŃă la obiecŃiile legale ce 
decurg din condiŃiile de achiziŃie. 
1.3 Dacă acordurile generale sunt încheiate de către părŃi, acestea vor constitui precedente. Vor fi anexate acestor termeni şi 
condiŃii generale doar dacă alte prevederi sunt convenite. 

2. InformaŃii/Îndrumări/ProprietăŃi ale produsului 
2.1 InformaŃii şi explicaŃii referitoare la produsele noastre vor fi furnizate doar pe baza datelor. Valorile specificate în acest 
context vor fi considerate valori medii ale produselor noastre. 
2.2 Orice informaŃii despre produsele noastre, în special imagini, desene, măsurători şi date despre echipamente sau alte 
date, în special tehnice, trebuie să fie considerate ca fiind valori medii aproximative. SpecificaŃiile fără toleranŃe aşa cum sunt 
trecute în cataloage şi/sau broşuri sunt subiectul abaterilor şi schimbărilor în industrie şi/sau datorită producŃiei, în special în 
cazul materilaleor brute şi/sau a dezvoltărilor tehnice. 
2.3 InstrucŃiunile noastre de folosire sunt elaborate cu grijă, dar nu scutesc clienŃi noştri să verifice produsele cu grijă în ceea 
ce priveşte potrivirea pentru ceea ce doresc să le utilizeze. 
2.4 Ne asumăm obligaŃia de a da sfaturi doar avînd o bază scrisă, un acord de consultanŃă. 
2.5 Referirea la standarde, reglementări tehnice similare şi informaŃii tehnice, descrieri şi ilustrări ale reperelor de livrat în 
oferte şi broşuri şi în reclame reprezintă doar proprietatea produsului cînd am declarat în mod expres calitatea este 
„proprietate a produsului”, acestea nefiind altfel, specificaŃii generale cu caracter obligatoriu. 
2.6 Vom fi obligaŃi să acordăm garanŃie dacă am desemnat o proprietate şi/sau performanŃă ca fiind „garantată de lege”. 
2.7 Vom avea titlul de drept de autor asupra mostrelor, desenelor, imaginilor, cotaŃiilor de greutate şi măsurare, performanŃei 
şi altor proprietăŃi specifice, estimări de costuri şi alte documente despre produse şi servicii. Cleintul garantează să nu 
dezvăluie terŃilor despre mostre şi/sau documente specifice, decît dacă are acordul scris al nostru. 
2.8 Când mostrele sunt prelucrate sau livrate, remuneraŃia în acord cu termenii noştri generali de prelucrare şi livrarea a 
mostrelor care se consideră că au fost acceptaŃi. Aceşti termeni vor fi puşi la dispoziŃia clientului oricând, fără costuri. 
2.9 Nu ne asumăm responsabilitatea pentru folosirea produselor de către client în alt scop decît cel descris în lege, decât 
dacă am convenit în scris cu clientul. 

3. Specimene/Mostre 
Caracteristicile specimenelor şi ale mostrelor fabricate vor deveni parte intergantă din contract doar dacă se specifică asta în 
scris, în mod expres. Clientul nu este autorizat să folosească şi să promoveze specimene sau mostre. Specimenele şi 
mostrele noastre vor ramâne în proprietatea noastră, vor fi livrate doar cu consimŃământul expres şi nu vor fi folosite de către 
terŃi fără consimŃământul nostru scris. Toate drepturile de autor, drepturi pentru design şi pentru folosirea modelelor pentru 
mostre sau specimene vor rămâne la deŃinătorul acestor drepturi, chiar dacă au fost livrate mostre şi specimene către client. 

4. Încheierea unui contract/Domeniul livrării/Livrarea din stoc/AchiziŃii publice/Acceptare 
4.1 CotaŃiile noastre se schimbă tot timpul, excepŃie facând acordurile expres specificate sau care conŃin chestiuni cu caracter 
obligatoriu. Ele reprezintă cereri de comandă. Un contract este creat, doar când i se confirmă clientului comanda în scris sau 
textual pe fax sau email. Când livarea este făcută imediat, confirmarea noastră va fi înlocuită de factura noastră. 
4.2 Confirmarea noastră de comandă va fi obligatorie pentru subiectul în cauză al contractului de livrare. 
4.3 Toate acordurile, acordurile colaterale , asigurările şi amendamentele la contract vor fi valide doar cu acordul scris.  
Aceasta se aplică şi în cazul unei solicitări de anulare. Amendamentele verbale sau modificările de contract verbale sunt 
nevalide. Aceasta nu va afecta un acord indiuvidual precedent (art. 305 CCG). 
4.4 În cazul în care sunt comenzi telefonice sau se acceptă întârzieri cauzate de client, vom fi autorizaŃi să procurăm 
materilalele pentru toată comanda şi să fabricăm imediat cantitatea totală comandată. După ce comanda a fost dată, nu se 
mai acceptă cereri de schimbare din partea clientului, fiind luate în considerare doar cu acordul scris. 
4.5 Clientul trebuie să ne informze în scris, în termenul stabilit anterior încheierii contractului de cerinŃele produsului său. 
4.6 Suntem autorizaŃi să avem surplus sau să facem livrări scurte raportate la unitate sau greutate, de până la 5% din 
volumul comenzii. 
4.7 Vom fi obligaŃi să livrăm din stocurile proprii. 
4.8 Asumarea unui risc de achiziŃie nu se referă doar la obligaŃia de a livra un obiect care este definit doar de modelul său. 
4.9 Ne vom asum riscul de achiziŃie doar în cazul existenŃei unui acord acris, cre va începe cu”ne asumăm riscul achiziŃiei...” 
4.10 Dacă după acceptarea produselor şi a livrării sunt intârzieiri pentru care clientul este responsabil, vom fi autorizaŃi, după 
cele 14 zile trecute, să cerem plata imediată la preŃul de achiziŃie sau să se anuleze contractul sau să se anuleze pentru 
neperformanŃă şi să se ceară daune. Limita de timp va fi dată în scris şi nu vom mai face referirie la ea. În cazul în care 
solicităm daune, daunele vor fi plătite 30% din preŃul net de livare pentru produsele standard şi 100% din preŃul net de livrare 
pentru produsele personalizate care nu pot fi altfel folosite.  Acestea nu vor afecta dreptul oricărei părŃi de a demonstra o altă 
valoare a daunei sau că nu s-au constatat daune. Nu există nicio legătură între a face dovada şi stipulările viitoare. 
4.11 Dacă livrarea este întârziată la cererea clientului sau din motive ce Ńin de client, vom fi autorizaŃi să depozităm bunurile, 
la începutul perioadei de expirare fixate în scris, că bunurile sunt gata de livrare, şi se vor fixa costuri de 0.5% din totalul net 
al facturii pentru fiecare săptămâmă de depozitare. Acesta nu va afecta alte drepturi ce decurg de aici. Clientul va avea 
dreptul să demonstreze că nu au for suportate alte costuri sau costuri mai scăzute.  
Mai departe, vom fi autorizaŃi , la sfârşitul perioadei de depozitate, să dispunem de produsele din contract si să le livrăm 
clientului după o limită de timp rezonabilă.  
4.12 Dacă o comandă fie şi telefonică este intârziată de către client , vom avea dreptul să amânăm livrarea cu aceeşi 
perioadă de timp cu care clientul a întârziat livrarea pluds încă 4 zile lucrătoare , livrare de le sediul nostru. 

5. Livrare /Termen de livrare/Lipsa livrării/Returul bunurilor 
5.1 Datele de livrare şi perioadele obligatorii vor fi confirmate expres şi în scris ca fiind obligatorii. Vom face toate eforturile 
pentru a respecta datele de livrare şi perioadele care nu sunt obligatorii sau aproximative. 
5.2 Livrarea şi/sau perioada de service va începe de la primrea de către client a confirmării de comandă dar nu înainte de a 
clarifica toate detaliile despre execuŃia comenzii şi toate cerinŃele sunt îndeplinite de către client , în special plata avansurilor 
sau a titlurilor de valoare convenite în totalitate. Aceasta se aplică la livrare şi/sau servicii. Dacă cleintul doreşte schimbări 
după plasarea comenzii, o nouă, perioadă de livrare sau de service va începe când noi confirmăm schimbarea. 
5.3 Livrările pot fi făcute anterior datei de expirare a perioadei de livrare. Data livrării pentru servicii făcute la sediul 
debitorului, va fi obligatorie de la data la care produsele sunt confirmate de livrare, altfel data la care produsele sunt trimise. 
Stipulările viitoare nu ne dau dreptul să facem livrări parŃiale. 
5.4 Interesul scăzut pentru performanŃa noastră va fi considerat scăzut în lipsa unui acord scris, doar dacă nu vom reuşi să 
livrăm produse sau să le livrăm cu întârziere. 
5.5 Livrările trebuie făcute , cu excepŃii , la alegerea noastră în cazul contractelor pe termen lung şi în cazul contractelor 
singulare , în cadrul unei perioade convenite. Putem livra bunurile în prima zi lucrătoare de la sfârşitul contractului şi oricând 
în timpul perioadei de livrare în timpul programului de lucru al clientului. 
5.6 În lipsa livrării, clientul trebuie să  stabilească un termen rezonabil de cel puŃin 14 zile, doar dacă nu este rezonabil, să 
realizeze contractul. Dacă acesta trece fără rezultat , daunele pretinse pentru lipsa de rezultat  sau alte motive, vor fi doar 
cele stipulate în art 5.9 şi 11. 
5.7 Noi ne vom îndeplini obligaŃiile atât timp cât clientul îşi va îndeplini obligaŃiile către noi; acesta include şi obligaŃiile ce 
decurg din alte contracte. 
5.8 Nu vom fi obligaŃi să livrăm atât timp cât mijloacele de transport ale clientului nu sunt disponibile doar dacă ne-am luat 
obligaŃia asigurării transportului sau a fost convenită că livrarea se va face la sediul creditorului. Oricum, noi vom avea dreptul 
, în cazul în care comanda de transport sau cea telefonică poate fi efectuată, să facem livrarea cu transporatorul nostru sau 
să asigurăm noi transportul. În acest caz, bunurile transportate se fac pe riscul clientului. 
5.9 Dacă clientul suportă daune ca urmare a greşelii noastre, clientul va avea dreptul, excluzând alte pretenŃii, să ceară 
despăgubiri pentru acea greşeală. Despăgubirile vor fi de 0.5 % pentru fiecare săptămâmă de întârziere, dar de până la 5% 
din valoarea totală a piesei şi a livrării, care, ca rezultat al întârzierii, nu poate fi folosită aşa cum este prevăzut în contract. 
Alte compensări din parte noastră datorate greşelilor vor fi excluse. Acestea nu se aplică în cazuri de fraudă sau voite, din 
parte noastră, daune pentru punerea în pericol a vieŃii, a sănătăŃii, şi în cazul unei date de livrare convenite aşa cum este 
descrisă în lege şi asumarea unui risc de achiziŃii publice. 
 
 
 

6. ForŃa majoră/Livrarea făcută către noi din partea sub contractanŃilor 
6.1 Dacă nu se face corect sau la termenul limită livrarea sau serviciul care este stabilit în contract, în ciuda stocurilor, din 
motive ce nu Ńin de noi, sau din cauze de forŃă majoră ce intervin şi au o durată semnificativă (de mai mult de 14 zile 
calendaristice), vom notifica clientul în scris sau altă formă scrisă şi la timp. În astfel de cazuri, suntem autorizaŃi să amânăm 
livrarea pe durata blocajului, sau să anulăm total sau parŃial contractul în cazul neonorării la care se face referire, dacă am 
furnizat informaŃii dar nu ne-am asumat un risc de achiziŃii publice. ForŃa majoră sunt considerate grevele, blocajele, 
intervenŃia oficială, întreruperile de curent sau  lipsa materiei brute, bolcajele în transport ce nu Ńin de noi, probleme în cadrul 
companiei care nu sunt din vina noastră, din cauza focului, apei şi daune la utilaje şi alte obstacole considerate obiective şi 
nu sunt cauzate de neglijenŃa noastră. 
6.2 Dacă data de livrare sau data serviciului este convenită si are obligativitate şi data de livrare şi/sau data serviciului este 
depăşită din cauze descrise la art. 6.1, clientul va fi autorizat, după o prelungire a termenului fără rezultat, să rezilieze 
contractul pe baza articlolelor neonorate din contract, dacă clientul nu poate să mai adere la acest contract. Clientul nu va 
mai avea reclamaŃii, în special pretenŃii pentru daune, în acest caz. 
6.3 Prevederile de mai sus conform art. 6.2 se aplică în acord cu un cutumiar de livrare şi de servicii, care a fost depăşit 
conform celor descrise în art. 6.1, de asemenea fără un acord contractual sau o dată fixată de livrare sau pentru servicii. 

7. Livrarea/Asumarea riscurilor 
7.1 Fără un acord scris, livrarea va fi făcută de către noi în conditii ex works şi, fără asigurare. În cazul în care livrarea trebuie 
făcută la sediul debitorului şi în cazul în care sediul debitorului este cel la care se livrează bunurile, livrarea va fi făcută pe 
riscul şi pe cheltuiala clientului. 
7.2 Ne rezervăm dreptul de a alege ruta şi mijlocul de transport asupra livrării. Ne vom strădui, totuşi, să luăm în considerare 
dorinŃele clientului în ceea ce priveşte traseul şi mijlocul de transport. Cheltuielile suplimentare care decurg de aici, chiar şi 
acolo unde sunt achitate costurile de expediŃie, vor fi suportate de către client. Dacă livrarea este întârziată la cererea 
clientului sau din vina lui, vom depozita bunurile re cheltuiala şi riscul clientului. În acest caz, bunurile gata de livrare vor fi 
considerate ca şi livrate.  
7.3 Riscul pierderilor accidentale sau deteriorării accidentale vor trece în grija cleintului atunci când produsele livrate sunt 
înmânate clientului, transportatorului, curierului sau altor firme responsabile cu livrarea produselor , cel mai târziu când 
produsele părăsesc fabrica noastră, depozitul sau biroul afară de cazul în care este convenit că îndeplinirea obligaŃiilor se 
face la sediul creditorului. Acestea se aplică şi în cazul unei livrări parŃiale convenite. 
7.4 Dacă livrarea este întârziată din motive ce Ńin de întârzieri la plată parŃiale sau totale sau din alte motive de care este 
responsabil clientul, riscul va trece la client cel mai târziu la data la care clientul este anunŃat că bunurile sunt gata de livrare. 

8. Constatare defecte/Încălcare a dreptului/GaranŃie 
8.1 Clientul trebuie să ne retrimită în scris constatarea defectului imediat, dar nu mai târziu de 12 zile de la primire, în cazul 
livrării ex works, altfel după livrare. Notificarea defectelor ascunse trebuie să fie trimisă către noi imediat ce ele sunt 
descoperite, cel târziu în perioada de garanŃie din art. 8.6. Dacă notificarea nu este făcută conform cerinŃelor de timp, se vor 
exclude orice pretenŃii din parte clientului pentru încălcarea dreptului datorat defectelor materialelor. Aceasta nu se aplică în 
cazul actelor frauduloase sau neintenŃionate făcute de către noi, în cazul în care pun viaŃa în pericol, sau sănătatea sau în 
absenŃa unei garanŃii pentru absenŃa defectelor sau răspunderea conform Legii Germane privind răspunderea asupra 
produsului. 
8.2 Operatorul de servicii de transport trebuie să fie notificat de defectele materiale descoperite la livrare, iar înregistrarea 
acestor defecte trebuie să fie făcută de către operatorul de transport. 
Notificarea defectului trebuie să includă descrierea defectului trebuie specificată pe cât posibil de către client. Notificarea 
defectelor care nu se conformează cerinŃelor de timp va exclude pretenŃiile din partea clientului pentru încălcarea dreptului 
dotorat defectelor. Aceasta nu se aplică în cazul unui act fraudulos sau intenŃionat din partea noastră, în cazul în care este 
pusă în pericol viaŃa, sănătatea sau  în absenŃa unei garanŃii pentru absenŃa defectelor sau răspunderea conform Legii 
Germane privind răspunderea asupra produsului. 
Defectele cantitative cu referire la număr şi greutate care au for descoperite la livrare conform cerinŃei la recepŃionare, clientul 
trebuie să le adreseze transportatorului la primirea produselor şi să îşi înregistreze reclamaŃia. În lipsa notificării defectelor în 
timpul stabilit va fi exclusă pretenŃia clientului de încălcare a dreptului din cauza defectelor. Aceasta nu se aplică în cazul 
actelor frauduloase sau neintenŃionate făcute de către noi, în cazul în care pun viaŃa în pericol, sau sănătatea sau în absenŃa 
unei garanŃii pentru absenŃa defectelor sau răspunderea conform Legii Germane privind răspunderea asupra produsului. 
8.3 La înmânare, procesare, sau amestecarea cu alte bunuri, produsele livrate vor fi considerate ca aprobate de către client 
conform contractului. Aceasta se aplică si în cazul produselor trimise de la destinaŃia originală. Înaintea începerii acestor 
activităŃi, clientul va fi responsabil pentru clarificarea prin mijloace potrivite de timp, domeniu şi metodă dacă bunurile livrate 
sunt potrivite pentru ceea ce intenŃioneză clientul să le folosească. 
8.4 Clientul trebuie să notifoce imediat în scris de orice încălcare de drepturi, stabilind o perioadă rezonabilă pentru 
remediere, înaintea revendicării drepturilor. 
8.5 Vom remedia orice defecte pentru care clientul este responsabil şi vom elimina reclamaŃiile nejustificate pentru şi pe 
cheltuiala clientului, dacă clientul este un om de afaceri, conform Codului Comercial German. 
8.6 Dacă încălcarea dreptului se referă la excepŃia executării lucrării de către noi, contractul nu trebuie reziliat dacă 
încălcarea dreptului de către noi nu este materială. 
8.7 Vom acorda garanŃie pentru materialele verificabile, defecte de producŃie şi construcŃie cu excpeŃia cazurilor descrise în 
art. 478, 479 din BGB (dreptul la recurs la furnizare) pentru o perioadă de un an, calculată de la data trecerii riscului (art. 7), 
în cazul refuzului sau acceptului livrării de către client de la data notificării că bunurile sunt gata de livrare. Aceasta nu se 
aplică avariilor care apar în garanŃie, asumarea unui risc de achiziŃii publice, punerea în pericol a vieŃii,a sănătăŃii, acte 
frauduloase sau intenŃionate sau în cazurile din art. 438 (1)2 (clădiri şi obiecte pentru clădiri) şi art. 634 a (1) 2 (defecte 
clădiri) BGB, sau este stipulată o perioadă mai lungă. 
8.8 Dacă clientul sau un terŃ remediază incorect defectul, nu vom fi consideraŃi responsabili pentru consecinŃele ce rezultă. 
Aceasta se aplică şi schimbărilor la livrarea făcute fără consimŃământul nostru prealabil. 
8.9 PretenŃiile viitoare din parte clientului sau în legătură cu defecte sau daune cauzate de un defect, pentru orice motiv, vor fi 
doar sub prevederile art. 11, doar dacă acestea rezultă din garanŃie , care trebuie să acopere riscurile clientului împotriva 
oricăror defecte. În acest caz, vom fi responsabili pentru daunele tipice şi care pot fi prevăzute. 
8.10 GaranŃia noastră (reclamaŃii în acest caz pentru lipsa performanŃei din cauza materialelor defecte) şi responsabilitatea 
ce decurg de aici vor fi exluse de la defecte şi daune care nu se poate dovedi că se datorează defectelor materiilor, 
deficienŃelor de construcŃie şi execuŃie sau instrucŃiuni de folosire defectuoase. Aceasta nu se aplică în cazul actelor 
frauduloase sau neintenŃionate făcute de către noi, în cazul în care pun viaŃa în pericol, sau sănătatea sau în absenŃa unei 
garanŃii pentru absenŃa defectelor sau răspunderea conform Legii Germane privind răspunderea asupra produsului. GaranŃia 
şi responsabilitatea ce decurg de aici vor fi excluse în special dacă se constată folosirea necorespunzătoare a pieselor de 
uzură ale produselor, folosirea excesivă sau depozitarea în condiŃii necorespunzătoare, de exemplu, ca şi consecinŃă a 
influenŃelor chimice, electromagnetice, mecanice, electrolitice care nu corespund cu valorile standard. 
8.11 Nu se oferă garanŃie pentru piesele şi consumabilele care fac obiectul pieselor de uzură şi consumabilelor, pentru 
produse care sunt folosite corect şi/sau sunt schimbate în mod regulat de către client pentru buna funcŃionare sau fac obiectul 
consumabilelor şi nu vom acorda garanŃie pentru consumabile care au inscripŃionat „a se folosi înainte de” cu data expirată. 
Aceasta se aplică şi produselor cu defecŃiuni apărute după „a se folosi înainte de” cu dată expirată. 
8.12 Nu se vor primi reclamŃii bazate pe defecte care nu reprezintă decât deviaŃii minore de la calitatea convenită sau de 
utilitate. 
8.13 Încălcarea drepturilor, mai ales în cazul materiilor defecte, va fi recunoscută doar în forma sa scrisă. 

9. PreŃuri/Termene de plată/ObiecŃie asupra incertitudinii 
9.1 Toate preŃurile sunt în principiu, nete în EURO si exclud ambalarea, livrarea şi alte costuri extra pentru cantităŃi mici ex 
works sau din depozit, taxe adăugate la cursul de schimb valabil care vor fi suportate de către client. 
9.2 Serviciile care nu sunt parte integrantă din domeniul convenit al livrării vor fi taxate, dacă nu sunt convenite, pe baza listei 
de preŃ general valabile. 
9.3 Suntem autorizaŃi să creştem remuneraŃia unilateral (art. 315 din CCG) în cazul în care costul materialelor de folosit , 
preŃurile, costurile auxiliareca şi cele cu energia şi cele de mediu cresc, dacă mai mult de patru luni trec de la încheierea 
contractului şi livrare. O astfel de creştere mai sus menŃionată va fi exclusă dacă creşterea costurilor pentru factorii menŃionaŃi 
mai sus sunt evidenŃiaŃi printr-o reducere a costurilor pentru alŃi factori decît cei menŃionaŃi , tinând cont de costul general 
pentru livrare. Dacă costurile ce Ńin de factorii mai sus menŃionaŃi sunt reduse fără creşterea costurilor în altă parte, reducerea 
costurilor va fi o reducere a preŃurilor. 
9.4 Dacă, conform contractului , vom suporta costurile de transport, fiind o excepŃie, clientul va suporta orice alte costuri 
suplimentare ce decurg din efectuarea transportului după ce contractul s-a încheiat. 
9.5 Cu excepŃii, facturile noastre se achită în termen de 30 de zile lucrătoare de la livrarea bunurilor sau a prestării serviciilor, 
fără deduceri de orice fel. 
9.6 Dacă clientul nu reuşeşte să facă plata, clientul trebuie să ştie, că va achita penalităŃi, fără a i se aduce aminte, după 31 
de zile lucrătoare de la livrarea produsului sau a serviciului. 
9.7 PenalităŃile vor fi calculate cu 8 % din sumă de la data scadenŃei. 
9.8 Data plăŃii făcute la noi sau creditate în contul nostru, este considerată data plăŃii. Ne rezervăm dreptul să cerem daune 
dacă se depăşeşte. 
9.9 Întârzierea la plată a clientului va avea ca şi efect, în cadrul relaŃiilor de afaceri cu clientul , scadenŃa imediată a plăŃilor. 
Fără a lua în considerare orice alte înŃelegeri de a amâna plăŃi, acordurile cu referire la facturi sau plăŃile transformate în rate, 
în acest caz toate responsabilităŃile clientului în ceea ce priveşte plăŃile vor deveni imediat scadente. 
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9.10 Dacă termenele de plată nu sunt respectate în circumstanŃe ce se cunosc , ceea ce ne va da dreptul să punem la 
îndoială credibilitatea clientului, de asemena incluzând faptele care deja existau la momentul încheierii contractului dar care 
nu erau cunoscute de noi, vom fi autorizaŃi să adoptăm calea legală, să încetăm relaŃiile comerciale pentru comenzile curente 
sau livrări şi să cerem plăŃi în avans sau instrumente de plată acceptabile pentru noi pentru livrările în aşteptare, după 
trecerea termenului de plată fără rezultat, contractul poate fi reziliat indiferent de alte drepturi legale. Clientul va fi obligat să 
ne despăgubească pentru toate daunele provocate prin neresepectarea contractului. 
9.11 Clientul va avea dreptul să reŃină acele creanŃe care nu sunt disputate sau au fot recunoscute prin hotărâre 
judecătorească. 
9.12 Clientul nu işi poate exercita dreptul acesta decât cu referire la acest contract. 
9.13 Vom accepta cambii ca excepŃie sau prin acord expres şi numai Ńinâmd seama de performanŃă. Vom face decontul de la 
data scadenŃei facturii până la cea a cambiei, ca şi decontarea pentru costurile de transport pentru cambie. Referitor la cambii 
şi cecuri , data de plată va fi considerată data plăŃii. În cazul în care banca companiei refuză să deconteze o cambie sau din 
motive rezonabile pentru care cambia nu va fi decontată la termen, vom fi în măsură să cerem plata imediată numerar, iar 
cambia va fi returnată. 

10. Dreptul de retenŃie/Dreptul de gaj 
10.1 Ne rezervăm dreptul asupra tuturor echipamentelor şi bunurilor pe care le livrăm (numite de acum „bunuri subiect al 
dreptului de retenŃie”) până când creanŃele din relaŃiile comerciale cu clientul, inclusiv creanŃe din contracte încheiate la o 
dată mai târzie sunt plătite. Aceasta se aplică la orice balanŃă în favoarea noastră când creanŃele către noi se găsesc într-un 
cont curent iar balanŃa a fost reglată. 
10.2 Clientul trebuie să asigure bunurile subiect al reŃinerii în mod avecvat, în special împotriva focului şi furtului. PretenŃiile 
pentru asigurare ce decurg de aici în cazul daunelor asupra bunurilor ce fac obiectul reŃinerii ne revin nouă pentru valoarea 
bunurilor ce fac obiectul reŃinerii. 
10.3 Clientul este autorizat să revândă produsele livrate. Clientului nu îi este permis să dispună sau mai ales să acorde gaj. 
Dacă bunurile subiect al reŃinerii nu sunt plătite imediat de către terŃi la revânzare, clientul va fi obligat să revândă doar sub 
titlul de reŃinere. 
Autorizarea pentru vânzare a bunurilor subiect al reŃinerii nu se vor aplica aprioric dacă clientul suspendă plata sau intârzie cu 
plata. 
10.4 Clientul descris ne atribuie toate pretenŃiile inclusiv titlurile de valoare şi auxiliare care se acumulează clientului către 
utilizatorul final sau terŃi ce rezultă din legătura cu revânzarea bunurilor subiect al reŃinerii. Clientul se poate să nu ajungă la o 
înŃelegere cu cumpărătorul său care să ne excludă sau să ne afecteze drepturile sau în orice fel să anuleze cesiunea creanŃei 
în avans. Când bunurile subiectul reŃinerii sunt vândute în alte condiŃii, creanŃele asupra cumpărătorilor terŃi în valoarea 
preŃului de livrare convenit între noi şi client vor fi considerate alocate, excepŃie fiind valoarea aplicabilă bunului individual 
care poate fi detereminată din factură. 
10.5 Clientul va avea dreptul să încaseze creanŃe atribuite nouă pŃnă la revocarea de către noi, revocarea fiind posibilă 
oricând. La cererea noastră, clientul va fi obligat să ne dea informaŃii şi documente de încasare a creanŃelor şi doar dacă noi 
vom dori, îi vom notifica imediat cumpărătorii de cesiuni.  
10.6 Dacă clientul încasează creanŃele din vânzarea bunurilor subiect al reŃinerii într-un cont curent din relaŃia cu cumpărătorii 
săi, clientul ne va atribui creanŃele pentru închidere lor, în suma care corespunde valorii totale a creanŃei din revânzarea 
bunurilor subiect al reŃinerii care au fost transferate către contul curent. 
10.7 Clientul trebuie să ne notifice imediat dacă clientul a plătit deja creanŃele terŃilor din revânzarea produselor livrate sau să 
fie livrate de către noi, în special datorate finanŃării reale sau ireale sau alte acorduri încheiate care ne pot deteriora interesele 
curente sau de securitate conform art. 10. 
În cazul nefinanŃării, vom fi autorizaŃi să reziliem contractul şi să cerem produsele deja livaret să fie înapoiate. Aceasta se 
aplică şi finanŃării, dacă conform contractului de finanŃare, clientul nu este liber să dispună de preŃul de cumpărare  al 
creanŃei. 
10.8 În cazul încălcării contractului, din cauza clientului, în special în cazul lipsei plăŃii, vom fi autorizaŃi, fără să reziliem în 
primul rând contractul, să luăm înapoi toate bunurile care sunt subiectul reŃinerii . Clientul va fi obligat în acest caz să 
înapoieze bunurile subiect al reŃinerii imediat. Vom putea oricând, în cadrul perioadei normale de lucru, să intrăm în sediul 
clientului pentru a determina stocurile bunurilor   livrate. Luarea bunurilor înapoi , cele care sunt subiect al reŃinerii doar 
implică rezilierea contractului dacă asta este în formă scrisă sau dacă este prevedere statutară descrisă expres. Clientul 
trebuie să notifice imediat în scris asupra accesului terŃilor la bunurile subiect al reŃinerii sau crenŃelor cesionate către noi. 
10.9 Dacă valoarea titlurilor către noi în acord cu prevederile precedente este mai mare, cu 10 %, vom fi obligaŃi la cererea 
clientului, să emitem titlurile de valoare în funcŃie de opŃiunea noastră. 
10.10 Vom înmâna şi procesa bunurile subiect al reŃinerii ca producători cf. Art. 950 din CCG fără nicio obligaŃie. Dacă 
bunurile subiect al reŃinerii sunt procesate sau legate inseparabil de alte repere, care nu ne aparŃin, vom dobândi co-
proprietate din noul articol în raport cu valoarea facturii pentru bunurile din factură sau pentru alte repere procesate sau 
legate. Dacă bunurile noastre sunt conectate cu alte bunuri în cadrul unui articol principal, clientul va fi co-proprietar  cu noi în 
acelaşi raport. Clientul va menŃine proprietatea sau co-proprietatea fără taxe suplimentare în numele nostru. Drepturile ce 
decurg din co-proprietate vor fi considerate bunuri subiect al reŃinerii. Clientul va fi obligat oricând la cererea noastră să ne 
furnizeze informaŃiile cerute în raport cu drepturile de proprietate sau de co-proprietate. 

11.Excluderea/Limitarea responsabilităŃii 
11.1 Nu vom fi responsabili, În special pentru reclamaŃii de la client pentru daune, temeiuri legale şi/sau din încălcarea 
dreptului din obligaŃie sau din prejudiciu. 
Excluderea responsabilităŃii de mai sus, nu se va aplica dacă responsabilitatea statutară este obligatorie si: 
- În cazul deŃinerii intenŃionate sau neglijarea drepturilor şi încălcarea drepturilor intenŃionată sau neglijentă de către 

reprezentanŃi legali sau de către împuterniciŃi. 
- În cazul Încălcării contractuale a obligaŃiilor materiale (a se vedea mai jos). 
- În cazul punerii vieŃii în pericol, a sănătăŃii, de asemena cauzate de reprezentanŃi legali sau împuterniciŃi 
- În cazul întârzierii livrării şi/sau serviciului de la data convenită 
- Dacă am acordat garanŃie pentru calitatea bunurilor sau serviciului rezultat, sau a unui risc de achiziŃii şi în cazul 

responsabilităŃii din Produkthaftungsgesety. 
„Obligatiile contractuale materiale” sunt obligaŃiile care protejează poziŃia legală a clientului care e cea materială din contract 
şi care trebuie să fie garantată clientului în cadrul contractului în termeni de materie şi scop. ObligaŃiile contractuale materiale 
sunt de asemenea obligaŃiile de a căror îndeplinire depinde în primul rând performanŃa, unde clientul se bazează pe 
conformitatea acestor obligaŃii. 
11.2 În alte cazuri decât cele specificate la 11.1, vom fi responsabili pentru toate daunele pretinse de la noi sau returnarea 
cheltuielilor din relaŃiile contractuale pentru încălcarea drepturilor, din motive legale, dar nu în cazul neglijenŃei uşoare. 
11.3 În cazul responsabilităŃii sub art 11.2 de mai sus şi responsabilităŃii fără neglijenŃă, în special dată fiind imposibilitatea 
iniŃială şi defectele, vom fi responsabili doar pentru daunele tipice şi care pot fi prevăzute. 
11.4 Responsabilitate pentru daune indirecte şi auxiliare cauzate de un defect vor fi excluse doar dacă am încălcat o obligaŃie 
contractuală materială sau reprezentanŃii noştri sau cei împueternciŃi sunt învinuiŃi de neglijenŃă, de punere în pericol a vieŃii 
sau a sănătăŃii. 
11.5 Responsabilitatea noastră, excepŃie făcând cazul garanŃiei, asumarea unui risc de achiziŃii publice, intenŃia de a frauda, 
punerea în pericol a vieŃii şi a sănătăŃii , diferite responsabilităŃi descrise în lege, vor fi limitate la un maximum de răspundere 
care va însuma pentru fiecare revendicare 100.000 EUR. Orice alte responsabilităŃi vor fi excluse. 
11.6 Excluderea respectivei limitări a responsabilităŃii cf. Art. 11., 11.5, 11.7 se va apliva în aceeaşi măsură pentru beneficiul 
angajaŃilor din conducere şi nu numai şi altor agenŃi împuterniciŃi, ca şi sub-contractanŃilor. 
11.7 PretenŃiile clientuluipentru daune ce decurg din relaŃiile contractuale pot fi revendicate după un an de la presecrierea 
perioadei statutare. Aceasta nu se aplică dacă suntem învinuiŃi de fraidă, neglijenŃă, şi nu se aplică dacă este pusă în pericol 
viaŃa, sănătatea şi dacă apar prejudicii. 
11.8 Nu există nicio legătură între inversarea sarcinii probei şi stipulările precedente. 

12. Locul de executare/Locul juridic/Legea aplicabilă 
12.1 Locul de executare pentru toate obligaŃiile contractuale este la sediul companiei, excepŃie fiind doar dacă locul de 
executare este admis ca fiin sediul creditorului. Orice dispută, atât cât permite legea, va fi rezolvată exclusiv îm cadrul unei 
instanŃe competente de pe teritoriul sediului. Vom avea dreptul, Să deschidem o acŃiune împotriva clientului pe teritoriul unde 
îşi are sediul. 
12.2 Legea Republicii Federale Germane se aplică exclusiv tuturor realŃiilor dintre client şi noi, în special cu excluderea 
ConvenŃiei de Vânzări a ONU. 

13. Drepturi de proprietate 
13.1 Cu excepŃia cazului în care să fi convenit altfel, vom fi obligaŃi să livră bunuri doar pe teritoriul Republicii Federale 
Germane care sunt scutite de drepturi de proprietate industrială şi drepturi de autor ale terŃilor. Dacă un terŃ are pretenŃii 
justificate pe baza încălcării dreptului de proprietate a produselor livrate de către noi la client, vom fi responsabili în faŃa 
clientului în cadrul perioadei de timp specificate la 8.8, după cum urmează: 
- În primul rând, la alegerea noastră, vom opta pentru obŃinerea , pe cheltuiala noastră a livrărilor în cauză sau schimbarea 

produselor , pentru a nu fi încălcat dreptul de proprietate, sau vom schimba produsele. Dacă nu se poate face asta în 
condiŃii rezonabile, clientul îşi va folosi drepturile legale conform acestor Termeni şi CondiŃii Generale pentru Contracte şi 
Livrare. 

- Clientul işi va folosi drepturile legale dacă ne trimite o notificare scrisă imediat după ce a aflat de pretenŃiile terŃilor, nu 
admite încălcarea şi toate măsurile de apărare si negocierile purtate pentru evitarea reclamaŃiilor sunt lăsate în grija 
noastră. Dacă clientul opreşte folosirea produselor din motive ce Ńin de minimizarea pierderilor sau din alte cauze, clientul 
va fi obligat să anunŃe terŃii că încetarea folosirii nu este considerată o recunoaştere a încălcării dreptului de proprietate. 
Dacă se face recurs de către terŃi împotriva clientului din folosirea produselor furnizate de către noi pentru încălcarea 
dreptului de proprietate, clientul îşi asumă răspunderea sa ne notifice imediat în scris şi să ne dea oportunitatea de a 
participa la litigii. Clientul trebuie să ne susŃină în orice fel în defăşurarea acestor litigii. Clientul nu trebuie să întreprindă 
vreo acŃiune care ne poate afecta poziŃia legală. 

13.2 Clientul nu va avea nicio pretenŃie dacă este reponsabil pentru încălcarea dreptului de proprietate. Clientul nu va avea 
niocio pretenŃie dacă încălcarea dreptului de proprietate se datorează instrucŃiunilor speciale din partea clientului, aplicaŃie pe 
care nu am putut să o prevedem sau bazată pe faptul că produsele au fost schimbate de către client sau au fost folosite 
produse pe care noi nu le-am furnizat. 

14. Procedura insolvenŃei/Incoterms/Clauza de separabilitate 
14.1 ÎnştiinŃarea deschiderii procedurii de insolvenŃă de către client sau încetarea plăŃilor de către cleint care nu se datorează 
drepurilor de reŃinere sau altor drepturi ne va da dreptul să anulăm oricând contractul sau să facem livrarea bunurilor în 
funcŃie de îndeplinirea obligaŃiilor de plată. Dacă bunurile au fost deja livrate sau serviciile furnizate, plata va fi făcută imediat. 
Suntem de asemenea în măsură să revendicăm bunurile din situaŃiile mai sus menŃionate şi să le reŃinem pâna când este 
achitat tot preŃul de achiziŃie. 
14.2 CondiŃiile comerciale care se vor aplica sunt cele din Termeni Comerciali (INCOTERMS), INCOTERMS 2000. 
14.3 Dacă orice prevedere din acest contract este sau va fi nevalidă/fără valoare sau inaplicabilă total sau parŃial din motive 
legale sau de termeni generali cf. Art. 305 pâna la 310 dic CCG, se vor aplica regulamentele statutare. 
Dacă orice prevedere curentă sau viitoare a contractului devine nevalidă/fără valoare sau inaplicabilă parŃial sau total din 
motive altele decât cele legale în ceea ce priveŃte termenii generali şi condiŃiile cf art. 305 până la 310, acestea nu vor afecta 
validitatea prevederilor rămase din acest contract doar dacă desfăşurarea contractului , de asemena Ńinând cont de 
prevederile următoare, va prezenta dificultăŃi fără temei pentru oricare dintre părŃi. Aceaata se aplică dacă, după ce contractul 
este terminat, se descoperă o lacună ce necesită acoperire. 
Contrar principiului deciziilor judecătoreşti ale Înaltei CurŃi Federale de JustuŃie, conform căreia clauza de separabilitate în 
principiu doar inversează sarcina probei, validitatea prevederilor rămase din contract va fi menŃinută în toate circumstanŃele şi 
astfel se va renunŃa ca întreg la art. 139 din CCG. 
PărŃile vor înlocui prevederile care sunt nevalide/fără valoare/inaplicabile sau lacunele care trebuiesc acoperite din alte 
motive ce Ńin de prevederile legale ale termenilor şi condiŃiilor generale cf art. 305 până la 310 din CCG printr-o prevedere 
care să ia în considerare onŃinutul legal şi economic al prevederilor care erau nevalide/fără valoare/inaplicabile, ca şi 
conŃinutul contractului ca întreg. Art. 139 din CCG (nulitate parŃială) este exclus. Dacă nevaliditatea unei prevederi este 
datorată unei măsuri de de timp (de timp sau dată), declarată, măsură care cel mai probabil corespunde măsurii originale, 
admisibile legal, ea trebuie să fie convenită în acestă prevedere. 
 

Notă: 
În acord cu prevederile Actului Federal de ProtecŃie a Datelor atragem atenŃia asupra faptului că datele noastre sunt 
stocate pe un echipament EDP şi pe acest echipament stocăm datele primite, care rezultă din relaŃiile de afaceri cu 
clientul. 
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