Termeni i Condi ii Generale privind Vânzarea de Bunuri
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Încheierea i Modificarea Contractelor
Orice vânzare i livrare de bunuri de c tre voestalpine Steel Service Center Romania SRL
(denumit în continuare i „Vânz torul” sau „noi”, „noastre”, „no tri”) sunt supuse exclusiv
acestor Termeni i Condi ii Generale privind Vânzarea de Bunuri (denumite în continuare
„Termeni i Condi ii Generale”), în m sura în care nu s-au agreat în mod explicit prevederi
derogatorii în form scris . Se exclud astfel condi iile generale de achizi ii contradictorii ale
cump torului bunurilor, respectiv beneficiarului de livr ri de bunuri (denumit în continuare
„Cump torul”), acestea nedevenind parte integrant
i neaplicându-se niciunui contract.
Orice condi ii generale ale Cump torului sunt astfel excluse de la aplicare de la data
semn rii acestor Termeni i Condi ii Generale i/sau de la data recep ion rii oric rei comenzi
formulate de Cump tor, cu excep ia cazurilor în care Vânz torul le-a agreat în mod explicit
în scris, în fiecare caz particular în parte.
Orice condi ii suplimentare se vor agrea de comun acord în form scris .
Toate livr rile noastre de bunuri i presta iile noastre de servicii, inclusiv livr rile i presta iile
viitoare i serviciile conexe se vor derula exclusiv în baza acestor Termeni i Condi ii Generale,
care vor constitui parte integrant a oric ror comenzi formulate de Cump tor i confirmate
de c tre noi în scris, i care vor constitui împreun contractul dintre p i.
Ofertele noastre nu au caracter angajant. Imaginile, desenele i specifica iile m rcilor incluse
în ofertele noastre nu au caracter angajant.
Contractele se consider încheiate abia în momentul confirm rii în scris a comenzii
Cump torului de c tre noi, de la data la care confirmarea ajunge la Cump tor, sau în
momentul expedierii bunurilor de c tre noi ca urmare a comenzii Cump torului. Comanda
Cump torului va fi angajant i irevocabil pentru Cump tor. Pentru evitarea oric ror dubii,
contractele se consider încheiate numai dac confirmarea comenzii ajunge la Cump
tor
sau dac livrarea bunurilor de c tre noi în baza comenzii Cump torului are loc. Pentru a fi
valabile, eventualele în elegeri suplimentare derogatorii necesit confirmarea noastr scris .
a aduce atingere prevederilor capitolului I sec iunea 4 de mai sus, în cazul în care nu
exist înc o conven ie cu privire la pre între Cump tor i Vânz tor, contractul va fi
considerat încheiat numai la data accept rii pre ului de c tre Cump tor, respectiv la data
primirii confirm rii scrise din partea Cump torului cu privire la pre urile comunicate de
Vânz tor prin confirmarea comenzii Cump torului.
Cesiunea i/sau transferul în orice alt mod total sau par ial a drepturilor i/sau obliga iilor sale
în temeiul contractului de c tre Cump tor, separat sau împreun , nu este permis/ f
acordul prealabil scris al Vânz torului.
Pre uri
Pre urile sunt pre uri fixe nete, f
TVA i f
nicio deducere, compensare sau re inere,
indiferent de natura sau temeiul unei astfel de deduceri, compens ri sau re ineri, cu excep ia
situa iei prev zute la capitolul V sec iunea 5.
Orice sume stabilite în EUR datorate de Cump tor Vânz torului vor fi pl tite în RON la
cursul de schimb comunicat de Banca Na ional a României la data emiterii facturii, cu
excep ia situa iei în care pl ile în EUR c tre Vânz tor sunt admise potrivit prevederilor legale
în vigoare (de ex. când Cump torul nu este rezident în România).
Toate costurile aferente vânz rii (inclusiv costurile aferente transferului dreptului de proprietate
asupra bunurilor) i aferente efectu rii pl ii pre ului vor fi suportate de Cump tor.
Vânz torul poate re ine din orice sume datorate de acesta Cump torului orice sume
datorate de Cump tor Vânz torului, inclusiv sumele datorate ca pre i/sau desp gubiri,
Vânz torul fiind îndrept it s compenseze astfel de sume.
Livrare
Livrarea se efectueaz de regul franco fabric (ex works – EXW), cu excep ia situa iei în care
ile au agreat altfel în mod expres, în scris. Riscul se transfer Cump torului în
momentul punerii la dispozi ie a bunurilor în vederea prelu rii, la sediul Vânz torului din
Giurgiu, str. voestalpine nr. 3, jude ul Giurgiu, Romania. În cazul în care s-a agreat asupra
expedierii/transport rii m rfii de c tre Vânz tor, toate riscurile sunt transferate Cump torului
în momentul în care bunurile sunt gata de desc rcare la destina ia convenit .
Eventualele condi ii de livrare derogatorii se vor agrea în mod separat în scris. Sunt aplicabile
condi iile INCOTERMS în varianta în vigoare la data încheierii contractului.
Livrarea se consider de regul efectuat la data disponibilit ii bunurilor pentru livrare
men ionat în notificarea transmis de Vânz tor Cump torului.
În situa ia notific rii de c tre noi a disponibilit ii bunurilor pentru livrare, Cump torul are
obliga ia de a le prelua la data men ionat în notificarea noastr , pe baza de proces-verbal de
predare-primire sau a unui document scris echivalent semnat în mod corespunz tor de
reprezentan ii autoriza i atât ai Vânz torului, cât i ai Cump torului, care s precizeze starea
bunurilor la data livr rii i orice obiec iuni ale Cump torului cu privire la calitatea i/sau
cantitatea de bunuri. În acest scop, transportatorul contractat de Cump tor va fi considerat
reprezentant autorizat al Cump torului. În cazul în care Cump torul nu preia bunurile la
data disponibilit ii acestora pentru livrare notificat de c tre noi i/sau refuz semnarea
procesului-verbal de predare-primire din orice motiv, toate riscurile privind bunurile vor fi
transferate acestuia din momentul notific rii cu privire la disponibilitatea bunurilor pentru livrare,
bunurile vor fi considerate preluate de c tre Cump tor în stare corespunz toare în
conformitate cu cerin ele contractuale i f
niciun viciu aparent i/sau ascuns la data anterior
amintit
i pre ul bunurilor va putea fi facturat. Începând din acest moment ne revine doar
obliga ia de a depozita bunurile pe riscul i cheltuiala Cump torului, asumându-ne
spunderea cu privire la depozitarea bunurilor doar în caz de culp grav sau inten ie din
partea noastr . În plus, suntem îndrept i s solicit m de la Cump tor orice daune directe
i/sau indirecte, previzibile i/sau imprevizibile care ne-au fost cauzate ca urmare a neprelu rii
de c tre Cump tor a bunurilor la timp, inclusiv ca urmare a necesit ii depozit rii acestor
bunuri.
În cazul în care nu s-a agreat în mod diferit, bunurile se livreaz neambalate.
Fixarea înc rc turii se efectueaz de c tre transportatorul contractat în scopul transport rii
rfii la destina ie, care va pune la dispozi ie i mijloacele necesare pentru fixarea înc rc turii.
Cump torii, furnizorii i ceilal i prestatori ai voestalpine Steel Service Center Romania SRL
au obliga ia de a consulta versiunile actuale ale Termenilor i Condi iilor Generale privind
Vânzarea de Bunuri
ale Vânz torului,
publicate pe adresa de internet:
www.voestalpine.com/sscromania
Timpii de livrare
Timpii de livrare nu sunt obligatorii pentru noi.
Termenul de livrare începe s curg din ziua accept rii comenzii de c tre noi în scris, dar nu
înaintea clarific rii integrale a tuturor detaliilor referitoare la executarea comenzii. În cazul în
care Cump torul trebuie s îndeplineasc anumite condi ii prealabile (de ex. punerea la
dispozi ie a unor documente, autoriza ii, aprob ri sau plata de avansuri) termenul de livrare
începe s curg din momentul îndeplinirii acestor condi ii, aceast clauz fiind aplicabil
inclusiv în cazurile în care s-au fixat contractual în mod explicit termene sau date de livrare.
Plata
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Plata pre ului de achizi ie a bunurilor, inclusiv a TVA aferent , dac este aplicabil , trebuie
efectuat pân în data de 15 a lunii urm toare datei efectu rii livr rii sau datei când livrarea se
consider efectuat în conformitate cu capitolul III de mai sus, f
nicio deducere,
compensare sau re inere, indiferent de natura sau temeiul unei astfel de deduceri, compens ri
sau re ineri, cu excep ia situa iei prev zute la capitolul V sec iunea 5. Orice conven ii
derogatorii se vor încheia în forma scris .
Nerespectarea condi iilor noastre de plat sau apari ia unor circumstan e susceptibile de a
diminua bonitatea Cump torului are ca efect scaden a imediat a tuturor obliga iilor
Cump torului (inclusiv a pl ilor datorate de acesta). În plus, ne rezerv m dreptul, conform
propriei op iuni, de a efectua livr rile scadente exclusiv pe baz de pl i anticipate i/sau de
furnizarea de garan ii i/sau de a decide unilateral rezolu iunea contractului printr-o simpl
notificare (declara ie de rezolu iune) transmis Cump torului care va fi considerat de drept
pus în întârziere de la data neîndeplinirii obliga iilor sale i de a solicita, dac este cazul,
desp gubiri pentru toate prejudiciile directe i/sau indirecte, previzibile i/sau imprevizibile
decurgând din neîndeplinirea, îndeplinirea necorespunz toare i/sau cu întârziere a obliga iilor
contractuale.
În cazul în care Cump torul nu efectueaz la timp orice plat , acesta are obliga ia de a
constitui garan ii în favoarea noastr cu privire la toate crean ele neîncasate, prin cesiune, prin
grevarea cu sarcini, prin constituirea de ipoteci sau prin alte mijloace de garantare adecvate,
conform op iunii noastre i s ob in acordul debitorului în acest sens sau s îndeplineasc
toate formalit ile necesare pentru a face astfel de garan ii sau cesiuni opozabile debitorului
i/sau ter ilor (dup caz).
În cazul în care Cump torul nu efectueaz la timp orice plat , acesta datoreaz daune
moratorii în valoare de 5% peste nivelul dobânzii de referin a B ncii Na ionale a României,
dar nu mai pu in de 9% pe an, aplicat la suma restant .
Compensarea sumelor datorate de Cump tor cu crean ele acestuia împotriva noastr sau
exercitarea unor drepturi de reten ie de c tre Cump tor având în vedere o astfel de
compensare sunt permise exclusiv cu privire la crean ele Cump torului împotriva noastr
confirmate printr-o hot râre judec toreasc definitiv i irevocabil .
În caz de neplat sau întârziere la plat , inclusiv cu privire la o singur rat din pre care nu
este mai mare de o optime din pre ul total, Vânz torul are dreptul de a decide rezolu iunea
contractului de plin drept, f
punere în întârziere, f
acordarea unui termen de gra ie, f
interven ia instan elor judec tore ti i f
îndeplinirea altor formalit i, Cump torul fiind de
drept în întârziere prin simpla împlinire (expirare) a termenului de plat , dar f
a aduce
atingere dreptului Vânz torului de a solicita în mod alternativ Cump torului executarea
întocmai a obliga iilor sale. F
a aduce atingere prevederilor de mai sus i independent de
aceste prevederi, Vânz torul este îndrept it s decid unilateral rezolu iunea contractului,
printr-o notificare scris (declara ie de rezolu iune) transmis Cump torului în cazul în care
Cump torul nu î i îndepline te, î i îndepline te în mod necorespunz tor i/sau cu întârziere
orice obliga ii asumate potrivit contractului.
Totodat , Vânz torul este îndrept it s pretind desp gubiri directe i/sau indirecte,
previzibile i/sau imprevizibile pentru toate prejudiciile cauzate acestuia ca urmare a
neîndeplinirii, îndeplinirii necorespunz toare sau cu întârziere de c tre Cump tor a oric rei
obliga ii asumate de acesta prin contract (indiferent dac Vânz torul a decis sau nu
rezolu iunea contractului).
Rezerva dreptului de proprietate
voestalpine Steel Service Center Romania SRL î i rezerv dreptul de proprietate asupra
bunurilor livrate pân la achitarea integral a pre ului i/sau pân la satisfacerea oric ror
preten ii ale Vânz torului rezultând din sau în leg tur cu contractul sau orice alte rela ii de
afaceri în desf urare între Vânz tor i Cump tor, chiar dac bunurile au fost preluate de
tre Cump tor, îns riscurile aferente acestor bunuri vor fi transferate Cump torului la
data prelu rii acestora de c tre Cump tor sau la data considerat a fi data prelu rii acestora
de c tre Cump tor conform capitolului III. Cump torul va avea obliga ia de a depozita
aceste bunuri separat sau de a le marca în mod distinct.
Cât vreme Cump torul are datorii scadente c tre noi, toate bunurile livrate r mân în
proprietatea noastr pân când toate preten iile noastre, în special cele privind datoriile
înregistrate în contul de client al Cump torului, indiferent de raportul juridic din care acestea
au rezultat, sunt satisf cute pe deplin. Aceast prevedere este valabil inclusiv in cazul în care
au fost efectuate pl i pentru acoperirea anumitor crean e identificate în mod distinct. În cazul
în care bunurile în leg tur cu care Vânz torul a re inut dreptul de proprietate sunt prelucrate
sau procesate dând na tere unui nou produs, Vânz torul va dobândi în mod automat
proprietatea asupra noului produs, în m sura în care valoarea bunurilor livrate este mai mare
decât costul de produc ie i/sau valoarea celorlalte bunuri integrate în produs (dac acestea
nu pot fi separate f
crearea unui prejudiciu mai mare de o zecime din valoarea celorlalte
bunuri) în condi iile prev zute de lege, sau o cot -parte din proprietatea comun asupra noului
produs propor ional cu valoarea bunurilor livrate, în m sura în care acest lucru este permis de
prevederile legale, valoarea bunurilor livrate fiind egal cu costul de produc ie i/sau valoarea
celorlalte bunuri integrate în produs (dac acestea nu pot fi separate f
crearea unui
prejudiciu mai mare de o zecime din valoarea celorlalte bunuri) sau diferen a dintre acestea
nefiind semnificativ sau , dac nu este posibil dobândirea unei cote-p i din proprietatea
comun asupra produsului în conformitate cu prevederile legale, Vânz torul va fi îndrept it la
desp gubiri egale cu valoarea bunurilor livrate pentru care Vânz torul a re inut dreptul de
proprietate. Bunurile deja achitate constituie în continuare garan ie pentru orice alte crean e
neîncasate.
Cump torul nu are dreptul de a exercita drepturi de dispozi ie asupra bunurilor supuse
rezervei dreptului de proprietate, nefiind îndrept it în special s le transfere prin constituirea
de garan ii sau în orice alt mod sau prin acordarea de drepturi de gaj asupra acestora. Se
aplic o interdic ie general de cesiune cu privire la drepturile Cump torului.
Garan ie
Bunurile trebuie s fie într-o stare corespunz toare conform celor agreate contractual la data
transferului riscului asupra Cump torului (vezi capitolul III). Reclamarea viciilor aparente de
tre Cump tor va fi efectuat la data livr rii sau la data considerat a fi data livr rii în
conformitate cu capitolul III sau, (excep ional) dac s-a agreat ca Vânz torul s transporte
bunurile, la data la care bunurile sunt disponibile pentru desc rcare de c tre Cump tor la
destina ie.
Viciile care datorit naturii acestora nu ar fi pot fi descoperite în urma verific rii neîntârziate
efectuate conform sec iunii 1 de mai sus f
asisten de specialitate de c tre un cump tor
prudent i diligent (vicii ascunse) trebuie reclamate neîntârziat dup descoperire, cel mai târziu
în termen de 3 luni de la recep ia bunurilor de c tre Cump tor. Acest termen de notificare cu
privire la viciile ascunse ale bunurilor reprezint perioada de garan ie contractual i nu aduce
atingere termenului de prescrip ie al ac iunilor Cump torului privind viciile ascunse ivite în
perioada de garan ie contractual , termen de prescrip ie care este de 3 ani de la data la care
Cump torul descoper viciile ascunse.
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În cazul constat rii de vicii se va sista neîntârziat eventuala prelucrare respectiv procesare a
bunurilor. Dup expirarea perioadei de garan ie contractual este exclus orice r spundere a
noastr cu privire la vicii, indiferent de motiv.
Sarcina probei cu privire la prezen a viciilor în momentul transferului riscului cu privire la
bunuri apar ine Cump torului.
În cazul în care bunurile livrate prezint vicii la data prev zut în sec iunea 1 de mai sus sau
în cazul în care apar vicii ascunse în perioada de garan ie men ionat la sec iunea 2 de mai
sus, Cump torul agreeaz irevocabil prin semnarea acestor Termeni i Condi ii Generale c
este îndrept it doar la remedierea viciului sau la înlocuirea bunurilor livrate care prezint vicii
în cadrul unui termen rezonabil. Sunt excluse orice alte preten ii suplimentare, în special cu
privire la o eventual reducere a pre ului în baza oric rui temei legal, sau rezolu iunea
contractului cu privire la produsele cu defecte pe orice temei legal, în m sura în care acest
lucru nu a fost agreat cu noi în mod separat în scris. Preten iile de desp gubire care dep esc
aceste modalit i de reparare se limiteaz la daunele directe i previzibile, rezultate exclusiv în
cazurile în care noi sau prepu ii no tri am/au ac ionat cu neglijen grav sau cu inten ie. Nu
se acord desp gubiri pentru daune indirecte.
În cazul în care Cump torul nu ne ofer posibilitatea de a constata viciul i nu dovede te
existen a acestuia la momentul transferului riscului cu privire la bunuri, acesta nu va fi
îndrept it s solicite desp gubiri.
Bunurile declasate (bunuri care prezint uzur , defecte sau cele deformate) precum i
produse speciale oferite la pre uri speciale pot fi inspectate de c tre Cump tor anterior
livr rii. Este exclus orice garan ie cu privire la bunurile declasate i la produsele speciale,
Cump torul confirmând i acceptând expres prin semnarea acestor Termeni i Condi ii
Generale c astfel de bunuri pot prezenta uzur i/sau defecte.
Cump torul î i asum riscul intervenirii evic iunii i Vânz torul este exonerat de la obliga ia
de garan ie pentru evic iune, cu excep ia evic iunii cauzate ulterior vânz rii bunurilor prin faptul
u personal sau ca urmare a unor cauze cunoscute de Vânz tor la momentul vânz rii
bunurilor, dar pe care nu le-a dezv luit Cump torului.
R spunderea pentru produsele cu defecte
În m sura în care Legea nr. 240/2004 privind r spunderea produc torilor pentru pagubele
generate de produsele cu defecte în versiunea în vigoare sau orice alt act normativ care o
înlocuie te, nu con ine prevederi imperative contradictorii i/sau cu excep ia situa iilor de
preluare a unui risc în mod expres de c tre noi (Vânz torul) confirmate în scris, r spunderea
noastr cu privire la daune cauzate de bunurile livrate de noi c tre Cump tor este exclus .
În cazul în care este declan at o ac iune în r spundere împotriva unui cump tor str in, în
calitatea sa de importator, pentru defec iunile unor bunuri livrate de c tre noi, dreptul român
este aplicabil i prevaleaz inclusiv cu privire la un eventual drept de regres.
Limit rile de r spundere din prezentul capitol nu se aplic în cazul în care orice reglement ri
legale specifice imperative, inclusiv cele privind protec ia consumatorilor (în cazul în care
bunurile sunt livrate c tre consumatori), prev d altfel.
Dac Vânz torul este inut r spunz tor de c tre orice instan judec toreasc cu privire la
distribuirea bunurilor de c tre Cump tor, Cump torul îl va desp gubi i îl va garanta
împotriva oric rei r spunderi pe Vânz tor cu privire la orice daune, costuri sau cheltuieli ale
Vânz torului n scute în leg tura cu acestea.
Rezerva autoaprovizion rii
Obliga ia noastr de livrare i/sau de livrare la timp este supus condi iei ca noi s fim
aproviziona i corect i la timp de c tre furnizorii no tri.
În cazul existen ei oric ror impedimente, care nu sunt rezultatul culpei noastre grave sau
inten iei din partea noastr , care împiedic sau fac imposibil efectuarea livr rilor de c tre noi,
ne rezerv m dreptul de a suspenda livr rile pe durata impedimentului, la care se adaug un
termen rezonabil pentru reluarea livr rilor, sau de a denun a unilateral contractul de îndat
pentru acea parte din bunuri care nu a putut fi livrat , printr-o notificare scris , i f
a datora
daune Cump torului.
For a major i alte evenimente similare
În cazul evenimentelor de for major , care includ printre altele greve, sist ri majore ale
activit ii i orice alte impedimente externe, imprevizibile i inevitabile care împiedic sau fac
imposibil efectuarea livr rilor de c tre noi, indiferent dac acestea intervin la noi sau la
furnizorii no tri, ne rezerv m de asemenea dreptul de a suspenda livr rile i/sau îndeplinirea
oric ror alte obliga ii potrivit contractului pe perioada impedimentului, la care se adaug un
termen rezonabil pentru reluarea livr rilor i/sau reluarea îndeplinirii obliga iilor, sau de a
denun a unilateral contractul de îndat pentru acea parte a obliga iilor noastre care nu a putut
fi îndeplinit , printr-o notificare scris , i f
a datora daune Cump torului.
Cump torul poate solicita de la noi în scris o declara ie cu privire la care op iunea aleas de
noi: de a înceta contractul sau de a efectua livrarea într-un termen rezonabil. În cazul în care
nu ne exprim m nicio op iune în 15 zile de la primirea solicit rii, Cump torul poate denun a
unilateral contractul prin notificare scris .
Locul de executare
Locul de executare este Giurgiu, str. voestalpine nr. 3, jude ul Giurgiu, România, dac p ile
nu au agreat altfel în mod expres în scris.
Dreptul aplicabil, instan a competent
Contractul este guvernat exclusiv de dreptul român, cu excluderea Conven iei ONU asupra
contractelor de vânzare interna ional de m rfuri (publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I Nr. 54 din data de 19.03.1991).
În cazul în care intervine o disput între Vânz tor i Cump tor în leg tur cu contractul i
ile nu reu esc s solu ioneze respective disput pe cale amiabil , p ile agreeaz ca
disputa rezultând din contract sau în leg tur cu semnarea, executarea sau încetarea acestuia,
fie solu ionat prin arbitraj, de Curtea de Arbitraj Comercial Interna ional de pe lâng
Camera de Comer i Industrie a României, în conformitate cu Regulile de procedur arbitral
ale Cur ii de Arbitraj Comercial Interna ional, în vigoare, publicate în Monitorul Oficial al
României, Partea I. Curtea de arbitraj va decide de asemenea asupra m surilor temporare i
asupra cheltuielilor judec tore ti. Locul arbitrajului va fi Bucure ti. Curtea de arbitraj va fi
compus din 3 (trei) arbitri numi i în conformitate cu regulile anterior amintite. Procedura
arbitral se va desf ura în limba român . Hot rârea arbitral va fi definitiv i obligatorie.
Pentru evitarea oric ror îndoieli, independent de aceast clauz compromisorie, Vânz torul va
fi îndrept it a se adresa instan elor judec tore ti competente din Bucure ti, România pentru
formularea de soma ii de plat i/sau ordonan e de plat în temeiul Ordonan ei de Urgen a
Guvernului nr. 119/2007 sau a oric rui act normativ echivalent sau care o înlocuie te
împotriva Cump torului pentru recuperarea oric ror sume pe care acesta din urm i le
datoreaz .
Restituirea cheltuielilor
În cazul în care Cump torul se afl în întârziere, inclusiv când Cump torul este în
întârziere cu privire la plata pre ului pentru bunurile livrate de Vânz tor, acesta se oblig s
restituie Vânz torului cheltuielile ante-procesuale extrajudiciare, suplimentar fa
de
cheltuielile judiciare sau determinate de litigiu în orice mod, aferente recuper rii de la
Cump tor de c tre Vânz tor a crean elor sale împotriva Cump torului i/sau a bunurilor cu
privire la care Vânz torul a re inut titlul de proprietate.
Nulitate par ial
În cazul în care unele prevederi ale acestor Termeni i Condi ii Generale i/sau ale
contractului sunt sau devin inaplicabile, nule sau invalidate sau în cazul în care contractul este
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incomplet, celelalte clauze r mân neatinse. Clauza inaplicabil , nul sau invalid va fi înlocuit
printr-o norm dispozitiv corespunz toare, iar în cazul inexisten ei unei astfel de norme
dispozitive, va fi înlocuit cu o uzan comercial , respectiv cu o uzan comun rezonabil
practicat în zona în care este situat sediul nostru, cu excep ia situa iei în care p ile o
înlocuiesc prin acord scris. Lacunele contractuale vor fi completate în acela i mod.
Alte prevederi
Cump torul confirm i declar încheierea contractului de c tre acesta reprezint alegerea
i voin a sa exclusiv , liber i neprejudiciat ce nu a fost influen at sau afectat de niciun
factor extern i care nu a fost exprimat având în vedere starea de necesitate sau
constrângere de orice natur a Cump torului.
Cump torul va fi de drept pus în întârziere prin simpla împlinire a termenului stabilit în ace ti
Termeni i Condi ii Generale sau în contract sau în prevederile legale pentru executarea
oric rei obliga ii asumate prin contract sau prin ace ti Termeni i Condi ii Generale sau care îi
revine potrivit prevederilor legale.
Cump torul î i asum integral i în mod irevocabil riscul schimb rii împrejur rilor de la data
încheierii contractului i renun în mod expres i irevocabil la aplicarea teoriei impreviziunii,
astfel cum este descris la art. 1.271 alineatele 2 i 3 din Codul Civil Român, a c rei aplicare
va fi exclus în privin a Cump torului.
Cump torul i reprezentantul/reprezentan ii Cump torului î i exprim acordul cu privire la
utilizarea i procesarea datelor lor personale de c tre Vânz tor în scopul încheierii, execut rii
i îndeplinirii contractului, precum i cu privire la transferul acestor date personale de c tre
Vânz tor c tre companii din cadrul grupului voestalpine în scopul încheierii, execut rii i
îndeplinirii contractului i pentru scopuri statistice i de raportare contabil , confirm
i
agreeaz c astfel de date personale pot fi transferate la diferite adrese, precum companii de
stocare, consultan i i avoca i, furnizori de servicii de contabilitate i audit i orice alte entit i
autorizate în mod legal pentru astfel de scopuri i confirm cunoa terea prevederilor Legii nr.
677/2001 privind protec ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal i
libera circula ie a acestor date, cu privire la dreptul de acces, dreptul de interven ie, dreptul de
opozi ie, precum i faptul c astfel de drepturi pot fi exercitate prin cerere scris adresat
Vânz torului în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001.
Cump torul accept în mod expres i irevocabil prin semnarea acestor Termeni i Condi ii
Generale toate clauzele acestor Termeni i Condi ii Generale i în special urm toarele clauze
(articole) din Termenii i Condi iile Generale, având cuno tin de faptul ca aceste clauze ar
putea fi interpretate drept clauze standard neuzuale: capitolul I sec iunile 1, 3, 4, 5 i 6,
capitolul II sec iunile 1 i 4, capitolul III sec iunile 1, 3 i 4, capitolul IV, capitolul V sec iunile 1,
2, 3, 4, 5, 6 i 7 capitolul VI, capitolul VII sec iunile 1, 2, 3, 5 i 6, capitolul VIII sec iunile 1, 2 i
4, capitolul IX, capitolul X sec iunea 1, capitolul XII, capitolul XIII, capitolul XV sec iunile 2, 3 i
4.
Versiunea/Versiunile în limba englez i/sau limba german reprezint traduceri i v-a/au fost
puse la dispozi ie doar în scop de informare. În caz de discrepan e, versiunea în limba român
reprezentând textul original va prevala asupra traducerilor.
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