FUTURE ELECTRONICS EUROPE – TERMENI ȘI CONDIȚII STANDARD
CUPRIVIRE LA VÂNZĂRI
Termenii și condițiile de față reglementează vânzarea produselor („Produsele”) și prestarea serviciilor („Serviciile”)
de către Future Electronics Ltd. și filialele sale din Europa („Vânzătorul”). Termenii și condițiile de față („Condițiile”)
au prioritate față de termenii și condițiile Cumpărătorului, inclusiv eventuale condiții suplimentare sau contrare
împotriva cărora se formulează declarație de opoziție prin prezenta.
Acceptarea de către Cumpărător este limitată la termenii și condițiile de față. Nici începerea prestației și nici livrarea
de către Vânzător nu vor fi considerate și nu se vor constitui într-o acceptare a termenilor și condițiilor suplimentare
sau contrare ale Cumpărătorului. Acceptarea de către Cumpărător a livrării Produselor și/sau Serviciilor de către
Vânzător va fi considerată o acceptare implicită a prezentelor Condiții.
1. Comenzi:
Toate comenzile emise de Cumpărător sunt supuse acceptării în scris din partea Vânzătorului. Comenzile nu pot fi anulate sau
reprogramate fără consimțământul scris prealabil din partea Vânzătorului. Cumpărătorul este responsabil pentru acuratețea
comenzii emise și pentru orice specificație din partea sa, precum și pentru furnizarea din timp a tuturor informațiilor relevante,
pentru a permite Vânzătorului să-și îndeplinească contractul de livrare a Produselor/Serviciilor. Vânzătorul are dreptul, la libera
sa alegere, să aloce Produse Clienților săi. Vânzătorul poate să desemneze anumite Produse ca fiind neanulabile,
nereturnabile (NCNR: non-cancellable, non-returnable) sau specifice clientului (C/S: Customer specific), iar vânzarea acestor
Produse va fi supusă condițiilor speciale conținute în Contractul Vânzătorului referitor la produse neanulabile,
nereturnabile/produse speciale (NCNR/Special Product Agreement), care va prevala și va înlocui orice condiții incompatibile
conținute în prezenta sau în orice alte documente. Vânzătorul își rezervă dreptul de a aduce modificări specificațiilor oricărui
Produs și/sau oricărui Serviciu furnizat, după cum este necesar pentru a se conforma cerințelor aplicabile în materie de
siguranță, cerințelor de reglementare și CE sau în cazul în care Produsul trebuie furnizat conform unor specificații de produs,
modificări care nu afectează semnificativ calitatea sau performanța, sau modificări care rezultă din eventualele modificări ale
specificațiilor de produs ale producătorului.
2. Prețuri:
(a) Prețurile produselor sunt cele specificate în factura Vânzătorului aferentă Produsului în cauză.
Prețul aferent Produselor nelivrate poate fi majorat în cazul unei creșteri a costurilor Vânzătorului, al modificării condițiilor pieței
sau din orice alte cauze independente de voința Vânzătorului. Ofertele de prețuri, dacă nu se specifică altfel, sunt valabile
numai în ziua emiterii; ulterior, Vânzătorul are dreptul să le modifice fără notificare prealabilă. (b) Cu excepția cazului în care
Vânzătorul a consimțit altfel în scris, prețurile specificate nu includ costuri de transport și de asigurare și niciun fel de taxe,
precum nici taxa pe valoarea adăugată. Cumpărătorul se obligă să plătească aceste taxe, cu excepția situației în care
Vânzătorul afirmă în scris că vânzarea este scutită de astfel de taxe. Cumpărătorul se obligă să despăgubească și să exonereze
Vânzătorul de orice datorie fiscală în legătură cu vânzarea, precum și cu colectarea sau rețineriea taxelor, inclusiv de
eventualele penalizări și dobânzi aferente. Acolo unde este aplicabil, costul transportului și taxele vor apărea ca elemente
separate pe factura Vânzătorului.
3. Plăți:
(a) Termenul de plată standard impus de Vânzător este de treizeci (30) de zile de la data facturii, cu excepția cazului în care
Vânzătorul specifică altfel în scris. Vânzătorul poate să factureze separat fiecare expediere, iar fiecare expediere este
considerată un contract separat și individual. Cumpărătorul se obligă să plătească factura Vânzătorului integral, fără niciun
fel de deduceri sau compensări. (b) Respectarea termenului de plată al facturilor este obligatorie. Pentru orice plată făcută
cu întârziere se vor percepe dobânzi, calculate pe fiecare zi de la data scadenței până la plata integrală. Vânzătorul are
dreptul să primească dobânzi la o rată de un procent (1%) pe lună sau la rata maximă permisă de Legea din 1998 privind
plata cu întârziere a datoriilor comerciale (dobânzi), după cum consideră Vânzătorul de cuviință, la care se adaugă
rambursarea costurilor aferente recuperării creanțelor (inclusiv onorariile avocaților și cheltuielile de judecată) pentru a încasa
plata integrală aferentă Produselor/Serviciilor furnizate. (c) Costurile de transport de la sediul Vânzătorului la sediul
Cumpărătorului vor fi plătite de Cumpărător către Vânzător în plus față de prețul de achiziție al Produsului, cu excepția situației
în care Vânzătorul a consimțit altfel în scris. Vânzătorul va alege transportatorul, în absența unor instrucțiuni specifice din
partea Cumpărătorului. (d) Vânzătorul își rezervă dreptul de a stabili sau de a modifica condițiile de credit sau de plată în
cazul în care, în opinia exclusivă a Vânzătorului, situația financiară sau istoricul de plăți ale Cumpărătorului justifică acest
lucru. În cazul în care plata este întârziată, Vânzătorul nu este obligat să continue prestația și/sau să efectueze alte lucrări în
baza contractului în vederea livrării Produselor/Serviciilor sau în baza oricărui alt contract încheiat cu Cumpărătorul; de
asemenea, în cazul în care nu este îndeplinită vreuna din obligațiile Cumpărătorului față de Vânzător, sau Cumpărătorul nu
efectuează plata pentru Produsele/Serviciile furnizate, Vânzătorul are dreptul, fără a aduce atingere altor căi de atac
disponibile, să anuleze, să suspende sau să rezilieze contractul aferent Produselor/Serviciilor respective.
4. Livrări:
În cazul în care Vânzătorul nu consimte altfel în scris, toate livrările vor fi făcute franco fabrică Vânzător (EXW – Ex Works,
așa cum este definit în Incoterms 2000). Livrarea va fi considerată finalizată, riscul de pierdere sau deteriorare a Produselor
fiind transferat Cumpărătorului, în momentul livrării către transportator. Cumpărătorul acceptă faptul că datele de livrare
furnizate de Vânzător sunt estimative și că Vânzătorul nu poate fi considerat răspunzător pentru întârzierea sau eșecul livrării
din cauza unor evenimente independente de voința Vânzătorului, precum și că transportatorul nu poate fi considerat
reprezentant al Vânzătorului. În cazul întârzierii provocate de astfel de evenimente, data livrării va fi prelungită cu o perioadă
de timp egală cu perioada de timp pierdută ca urmare a întârzierii livrării, fără a se imputa Vânzătorului nicio răspundere sau
penalizare. Timpul de livrare nu este esențial. În cazul în care Produsele se perisează în perioada în care se află în custodia
transportatorului, se va considera că Vânzătorul și-a îndeplinit integral obligațiile. În cazul în care Produsele și/sau Serviciile
trebuie livrate în tranșe, fiecare livrare va constitui un contract separat, iar nelivrarea uneia sau a mai multor tranșe de către
Vânzător în conformitate cu prezentele Condiții, precum și orice revendicare a Cumpărătorului cu privire la vreo tranșă, nu
vor îndreptăți Cumpărătorul să refuze livrări viitoare. Proprietatea asupra Produsului nu va fi transferată Cumpărătorului decât
după primirea de către Vânzător a plății integrale pentru Produs, iar până în acel moment Cumpărătorul va păstra Produsul
în calitate de agent fiduciar sau custode/detentor, va păstra Produsul separat de bunurile Cumpărătorului și ale terților,
depozitat în mod corespunzător, protejat, asigurat și identificat ca proprietate a Vânzătorului, dar va avea dreptul să revândă
sau să utilizeze Produsul în cadrul activității normale a Vânzătorului. Până la transferarea proprietății asupra Produsului către
Cumpărător, Vânzătorul poate să solicite Cumpărătorului returnarea Produsului, iar în cazul nereturnării Vânzătorul are
dreptul, imediat și la cerere, să intre în sediul Cumpărătorului și să reintre în posesia Produsului. Cumpărătorul îl va exonera
pe Vânzător de orice răspundere pentru eventualele daune provocate prin reintrarea în posesia Produsului. Cumpărătorul nu
va gaja și nu va greva de sarcini în niciun fel Produsele care rămân în proprietatea Vânzătorului, iar în cazul în care o face,
toate sumele datorate de către Cumpărător Vânzătorului vor deveni exigibile imediat. Cumpărătorul se obligă ca, în mod
periodic, să ia toate măsurile, să întocmească și să livreze toate documentele (inclusiv, dar fără limitare, situații financiare)
solicitate în mod justificat de către Vânzător pentru a transfera, a crea, a completa, a conserva, a proteja și a pune în aplicare
prevederile prezentei Clauze 4.
5. Recepție/Returnare:
Transporturile vor fi considerate recepționate de Cumpărător în momentul primirii Produselor la punctul de livrare convenit.
Cumpărătorul va efectua toate inspecțiile sau testele pe care le consideră necesare cât mai curând posibil, dar în orice caz în
cel mult șapte (7) zile de la livrare. Orice discrepanță constatată în cantitățile livrate trebuie raportată Vânzătorului în termen
de șapte (7) zile de la primirea Produselor. În cazul livrării unor cantități în exces, Cumpărătorul are dreptul să opteze pentru
a returna Produsele către Vânzător pe cheltuiala acestuia din urmă sau, dimpotrivă, pentru a păstra Produsul în exces (sub
rezerva ajustării în mod corespunzător a prețului facturat). Orice returnare de Produse se va efectua în conformitate cu politicile
și procedurile Vânzătorului cu privire la autorizarea returnării de mărfuri (Return Merchandise Authorization – RMA) și va
comporta taxele de restocare aplicabile. Cumpărătorul poate obține detalii cu privire la acestea de la Vânzător, la cerere.
Produsele returnate trebuie să se afle în ambalajul original și să respecte cerințele Vânzătorului cu privire la cantitatea minimă
de ambalaj (minimum package quantity – MPQ).
6. Garanție și limitarea răspunderii:
(a) Vânzătorul garantează Cumpărătorului că, la livrare, Produsele vor fi conforme cu specificațiile de Produs emise de
producător pentru Produsul respectiv. Vânzătorul garantează că, în măsura în care este în mod rezonabil în măsură să o facă,
va transfera Cumpărătorului beneficiul eventualelor garanții transferabile acordate de producătorul în cauză pentru Produsul
respectiv (întotdeauna sub rezerva termenilor, condițiilor și limitărilor unei astfel de garanții), precum și orice alte drepturi pe
care Vânzătorul le poate pretinde producătorului. Căile de atac ale Cumpărătorului cu privire la orice pretenție conform căreia
Produsele sunt defecte sau neconforme cu contractul pentru furnizarea lor ori sunt neconforme cu eventualele descrieri
exprese, imagini, condiții sau garanții prevăzute de lege, precum și cu privire la orice alte pretenții cu privire la Produse sau la
manopera aferentă acestora, vor fi în toate cazurile limitate la aplicarea garanției producătorului (după cum se menționează
mai sus), iar Vânzătorul nu va fi considerat răspunzător pentru eventualele daune, despăgubiri, costuri, pierderi de orice fel,
directe, indirecte sau secundare, și orice alte căi de atac care ar fi altminteri disponibile prin lege sunt în mod explicit excluse
prin prezenta (cu excepția situației în care o altfel de excludere este interzisă prin legea aplicabilă care o reglementează).
ESTE OBLIGAȚIA CUMPĂRĂTORULUI SĂ SOLICITE COPII ALE TUTUROR GARANȚIILOR PRODUCĂTORULUI
APLICABILE ȘI SE VA CONSIDERA CĂ CUMPĂRĂTORUL A RECEPȚIONAT ACESTE GARANȚII LA RECEPȚIA
PRODUSELOR. (b) Obligațiile exclusive ale Vânzătorului cu privire la eventualele Produse sau Servicii neconforme sau la
eventuala încălcare a garanției sau a condițiilor referitoare la calitatea, descrierea, adecvarea pentru un anumit scop,
vandabilitatea sau adecvarea Produselor sau Serviciilor sunt, la alegerea Vânzătorului, fie de a repara sau a înlocui Produsul,
în cazul în care se constată că este defect, fie de a rambursa Cumpărătorului prețul plătit pentru Produsul sau Serviciul
respectiv. (c) GARANȚIILE MENȚIONATE MAI SUS SUNT SINGURELE GARANȚII ACORDATE DE VÂNZĂTOR CU
PRIVIRE LA PRODUSE ȘI SERVICII, IAR VÂNZĂTORUL ÎȘI DECLINĂ ȘI EXCLUDE (ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE
LEGE) TOATE CELELALTE GARANȚII ȘI CONDIȚII (EXPLICITE SAU IMPLICITE PRIN LEGE SAU ALTMINTERI),
INCLUSIV, DAR FĂRĂ LIMITARE, CELE REFERITOARE LA CALITATE, ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP,
NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR TERȚILOR ȘI VICII ASCUNSE și sub rezerva următoarelor clauze 6(d)-6(k). (d) În cazul
în care Produsele și/sau Serviciile sunt vândute unui consumator în sensul Legii privind condițiile contractuale abuzive din
1977 printr-o tranzacție cu consumatorul, astfel cum este definită în Ordinul din 1976 privind tranzacțiile cu consumatorii
(restricții privind declarațiile), DREPTURILE LEGALE ALE CONSUMATORULUI NU SUNT AFECTATE DE ACESTE
CONDIȚII. (e) Produsele de înlocuire sunt garantate în modul prevăzut mai sus. Toate Produsele reparate sau deservite de
Vânzător sunt garantate în conformitate cu prevederile din prezenta Secțiune 6, fie până la expirarea perioadei de garanție,
fie nouăzeci (90) de zile de la returnarea Produselor către Cumpărător, respectiv acea dată care survine cel mai târziu dintre
cele două (pe baza datei la care s-a finalizat reparația sau orice alt serviciu convenit). (f) Această garanție nu se aplică
Produselor care au fost supuse unei utilizări incorecte, unei testări sau asamblări necorespunzătoare, manipulării incorecte
sau care au fost utilizate nerespectând instrucțiunile actuale referitoare la instalare, mentenanță sau exploatare sau cu
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nerespectarea standardelor din sector cu privire la puterea de intrare. (g) Vânzătorul nu este răspunzător pentru eventualele
încălcări de drepturi de autor, desene sau brevete, care ar putea interveni ca urmare a vânzării Produselor către Cumpărător.
Singura cale de atac care va putea fi exercitată în cazul încălcării de drepturi de autor, desene sau brevete, este împotriva
producătorului acelor Produse. Nu se va exercita nicio cale de atac împotriva Vânzătorului sau a producătorului în măsura în
care încălcarea provine din, sau se bazează pe, (i) respectarea de către producător sau Vânzător a unor cerințe speciale ale
Cumpărătorului care diferă de specificațiile standard ale producătorului pentru Produsul respectiv; (ii) modificări ale Produsului
executate de către alte persoane decât de Producător; sau (iii) o combinare a Produsului cu alte elemente care nu au fost
furnizate sau fabricate de către Producător sau de către Vânzător. (h) SUB REZERVA CLAUZEI 6(j) DE MAI JOS,
VÂNZĂTORUL NU VA FI RĂSPUNZĂTOR ÎN FAȚA CUMPĂRĂTORULUI PENTRU NICIO DECLARAȚIE (CU EXCEPȚIA
DECLARAȚIILOR FRAUDULOASE), NICIO GARANȚIE, CONDIȚIE, CLAUZĂ SAU OBLIGAȚIE IMPLICITĂ, PRIN LEGE
SAU ÎN TEMEIUL VREUNEI CLAUZE EXPRESE DIN CONTRACT, PENTRU EVENTUALELE PIERDERI SAU DAUNE
SPECIALE, INCIDENTE, INDIRECTE SAU SECUNDARE (PENTRU PIERDERI DE PROFIT, CIFRĂ DE AFACERI,
OPORTUNITĂȚI COMERCIALE, FOND COMERCIAL SAU ALTELE), COSTURI, CHELTUIELI SAU ORICE ALTE
PRETENȚII DE DESPĂGUBIRE (CAUZATE FIE PRIN NEGLIJENȚA VÂNZĂTORULUI SAU A ANGAJAȚILOR ORI
REPREZENTANȚILOR ACESTUIA, FIE PRIN ALTE MODURI) CARE AR REZULTA ÎN URMA SAU ÎN LEGĂTURĂ CU
FURNIZAREA PRODUSELOR ȘI/SAU SERVICIILOR SAU UTILIZAREA ORI REVÂNZAREA ACESTORA DE CĂTRE
CUMPĂRĂTOR ȘI (i) RĂSPUNDEREA INTEGRALĂ A VÂNZĂTORULUI ÎN TEMEIUL SAU ÎN LEGĂTURĂ CU
CONTRACTUL NU POATE DEPĂȘI PREȚUL PRODUSELOR ȘI/SAU AL SERVICIILOR. CU PRIVIRE LA EVENTUALELE
PRETENȚII ALE CUMPĂRĂTORULUI, (j), CU PRECIZAREA CĂ NICIUNA DIN CLAUZELE ȘI CONDIȚIILE PREVĂZUTE
AICI NU POATE FI INTERPRETATĂ CA O EXCLUDERE SAU LIMITARE A RĂSPUNDERII VÂNZĂTORULUI ÎN CAZ DE
FRAUDĂ, DECES SAU VĂTĂMARE CORPORALĂ PROVOCATE PRIN NEGLIJENȚA VÂNZĂTORULUI, A
ANGAJAȚILOR SAU A REPREZENTANȚILOR ACESTUIA, (k) în cazul în care Cumpărătorul dorește să formuleze pretenții
în baza garanțiilor prevăzute mai sus, acesta poate să notifice Vânzătorul în termen de șapte zile de la constatarea oricărui
defect, în orice caz la cel mult trei luni de la livrarea Produselor în cauză; în caz contrar, Cumpărătorul își va pierde acest drept,
iar Vânzătorul nu va fi răspunzător pentru niciun presupus defect. Garanțiile prevăzute mai sus nu pot fi cesionate, iar
Vânzătorul nu poate accepta retururi în garanție direct sau indirect de la clienții Cumpărătorului sau de la utilizatorii Produselor.
Nicio clauză din prezenta nu creează raporturi juridice între Vânzător și clienții Cumpărătorului.
Vânzătorul se bazează pe informațiile furnizate de producătorii Produselor sau de furnizorii intermediari cu privire la compoziția
sau descrierea produselor (inclusiv, dacă este cazul, absența plumbului din compoziție sau descrierea care indică Produsul
ca fiind conform directivei ROHS). Vânzătorul nu este răspunzător în cazul eventualelor afirmații false, informații înșelătoare
sau acțiuni ori omisiuni din partea producătorului sau a furnizorilor intermediari cu privire la compoziția sau descrierea
Produsului. În orice caz, răspunderea Vânzătorului în orice situație de furnizare a unui Produs neconform este limitată (conform
opțiunii Vânzătorului) fie la înlocuirea Produsului furnizat, fie la rambursarea prețului facturat achitat de Cumpărător pentru
Produsul furnizat.
7. Controlul exporturilor/Utilizarea Produselor:
Cumpărătorul certifică faptul că el însuși va fi destinatarul Produselor care urmează a fi livrate de Vânzător. Cumpărătorul
acceptă faptul că Produsele intră sub incidența unor legi și regulamente care controlează exporturile și/sau importurile,
existente în diferite țări (în special sunt sau pot face obiectul reglementărilor privind controlul exporturilor din Regatul Unit și/sau
din SUA, modificate) și acceptă faptul că Produsele/Serviciile nu vor fi utilizate în scopuri legate de arme chimice, biologice
sau nucleare ori rachete care pot livra astfel de arme, nici în sprijinul vreunei activități teroriste sau în alte scopuri militare, și
nici nu vor fi revândute dacă se cunoaște sau se suspectează faptul că acestea ar urma să fie utilizate în asemenea scopuri.
Cumpărătorul este răspunzător pentru respectarea regulamentelor și a legislației care reglementează importul Produselor
și/sau Serviciilor în țara de destinație și pentru plata tuturor taxelor aferente. De asemenea, Cumpărătorul se obligă să respecte
cu strictețe toate legile care reglementează exporturile aflate în vigoare în Regatul Unit și în SUA și își asumă întreaga
răspundere pentru obținerea licențelor de export sau reexport, după caz. În cadrul activității comerciale obișnuite a
Vânzătorului, acesta din urmă distribuie Produse pe care le achiziționează de la producătorul acestora și nu aduce niciun fel
de modificări acestora înainte de a le vinde către Cumpărător. În măsura în care este posibil, Vânzătorul păstrează integritatea
Produselor și le vinde în ambalajul producătorului. Cumpărătorul acceptă că are cunoștință de originea Produselor și că toate
comenzile sale sunt emise în cunoștință de cauză și la solicitarea sa expresă. Prin alegerea și comandarea Produselor,
Cumpărătorul recunoaște că își folosește propria competență și judecată. Cumpărătorul acceptă faptul că Produsele vândute
de Vânzător nu sunt proiectate de producător pentru a fi utilizate în aplicații medicale, de menținere a vieții sau aplicații nucleare
ori în dispozitive sau elemente destinate implantării chirurgicale în corp sau alte aplicații sau produse în cazul cărora o
defecțiune a produsului poate determina vătămări corporale, deces sau daune materiale catastrofale. În cazul în care
Cumpărătorul vinde sau utilizează Produsele pentru astfel de aplicații sau își încalcă obligațiile privind restricționarea
exporturilor sau utilizarea produsului ori utilizează incorect Produsele în modul menționat în clauza 6(f) de mai sus,
Cumpărătorul este de acord că face acest lucru pe propria sa răspundere și se obligă în mod irevocabil să despăgubească
Vânzătorul și pe furnizorii/producătorii acestuia pentru eventualele daune rezultate în urma unei astfel de vânzări, utilizări sau
utilizări incorecte, inclusiv cheltuielile judiciare și cheltuielile de judecată rezonabile ale Vânzătorului.
8. Asistență tehnică sau consultanță:
Orice asistență tehnică sau consultanță oferită de Vânzător cu privire la utilizarea vreunui Produs sau Serviciu sau oferită în
legătură cu achizițiile Cumpărătorului este acordată sub formă de serviciu gratuit către Cumpărător. Vânzătorul nu va fi
considerat răspunzător pentru conținutul sau pentru utilizarea de către Cumpărător a acestei asistențe tehnice sau consultanțe
și nicio afirmație făcută de reprezentanții Vânzătorului cu privire la Produse sau Servicii nu constituie o declarație sau o
garanție expresă sau implicită. Angajații sau reprezentanții Vânzătorului nu sunt autorizați să facă declarații cu privire la
Produse și Servicii decât cu confirmarea Vânzătorului și semnătura unui director al Vânzătorului. Eventualele erori sau
omisiuni tipografice din literatura de vânzări, ofertele de prețuri sau facturi vor fi supuse corectării fără a angaja răspunderea
Vânzătorului.
9. Legea aplicabilă:
Prezentul contract este reglementat de legea engleză. Părțile convin să se supună jurisdicției instanțelor engleze, sub rezerva
faptului că Vânzătorul are dreptul de a iniția acțiuni în justiție și în instanțele de la sediul Cumpărătorului.
10.Forța majoră:
Vânzătorul nu va fi considerat răspunzător pentru incapacitatea de a asigura cantități suficiente din orice Produs sau pentru
imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile sau de a livra Produse și Servicii din motive independente de voința acestuia,
inclusiv, dar fără a se limita la dezastre naturale sau artificiale, revolte, războaie, greve, întârzieri ale transportatorului sau un
deficit de Produse, care vor fi considerate circumstanțe de forță majoră și vor exonera Vânzătorul de îndeplinirea obligațiilor
asumate, blocând căile de atac împotriva neexecutării obligațiilor contractuale. În cazul în care intervin circumstanțe de forță
majoră, termenele de livrare ale Vânzătorului vor fi prelungite cu o perioadă de timp egală cu perioada de timp pierdută ca
urmare a apariției circumstanțelor de forță majoră, fără angajarea răspunderii Vânzătorului și fără niciun fel de penalizări.
Vânzătorul are dreptul, la libera sa alegere, să suspende executarea contractului, să anuleze, să rezilieze sau să modifice
clauzele contractului pentru Produsele/Serviciile în cauză fără angajarea răspunderii Vânzătorului și fără niciun fel de
penalizări, prin notificare adresată Cumpărătorului.
11.Clauza de nerenunțare:
Conduita comercială a părților sau neaplicarea cu strictețe a vreunei Condiții, clauze sau a vreunui drept contractual de către
oricare dintre părți nu vor fi interpretate ca o renunțare la acea condiție, clauză sau la acel drept, iar acceptarea de către
Vânzător a unei comenzi de achiziție nu va fi interpretată ca o acceptare a oricăror condiții și clauze conținute în aceasta.
12.Confidențialitate și licențe software:
Cumpărătorul nu va contacta clienții sau furnizorii Vânzătorului în legătură cu Produsele sau Serviciile achiziționate de la
Vânzător, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel, și va păstra confidențialitatea cu privire la clauzele contractului dintre
părți, nedivulgându-le către niciun terț. Nicio clauză din prezentul document nu va fi interpretată ca acordând vreun drept sau
o licență de utilizare a vreunui software (dacă este cazul) ori alte drepturi de proprietate intelectuală asupra sau în legătură
cu Produsele, sub nicio formă și în niciun scop care nu ar fi fost precizate în mod expres într-un acord de licență semnat cu
Vânzătorul.
13.Insolvență:
Prezenta clauză se aplică în următoarele situații: (a) Cumpărătorul face un aranjament voluntar cu creditorii săi sau (în calitate
de persoană fizică sau juridică) intră în faliment sau (în calitate de companie) devine obiectul unui ordin de punere sub
administrare ori intră în lichidare (în alte scopuri decât fuziunea sau reconstrucția); sau (b) un creditor ipotecar intră în posesie
sau este numit un administrator judiciar/lichidator cu privire la vreunul din activele Cumpărătorului; sau (c) Cumpărătorul își
încetează activitatea sau amenință cu încetarea activității; sau (d) Vânzătorul sesizează că vreunul din evenimentele
menționate mai sus urmează să se producă cu privire la Cumpărător și îl notifică pe Cumpărător în consecință. În cazul în
care se aplică prezenta clauză, fără a aduce atingere altor drepturi sau căi de atac disponibile Vânzătorului, Vânzătorul are
dreptul de a rezilia Contractul sau de a suspenda livrările viitoare, fără angajarea răspunderii sale față de Cumpărător, iar
dacă Produsele și/sau Serviciile au fost livrate și nu au fost achitate, suma reprezentând prețul acestora va deveni exigibilă
imediat față de Cumpărător, indiferent de orice acord în sens contrar.
14.Integralitatea contractului:
Prezentele Condiții, precum și prețul, cantitatea și detaliile Produselor menționate pe factura Vânzătorului cu privire la
Produsele/Serviciile în cauză, constituie contractul integral convenit între părți cu privire la furnizarea acestor Produse sau
Servicii, care nu poate fi anulat sau reziliat de către Cumpărător decât în cazul în care este prevăzut în prezentul document.
Clauzele contractului integral înlocuiesc toate ofertele de preț, acordurile și înțelegerile anterioare, scrise sau verbale, dintre
părți cu privire la subiectul în cauză. Vânzătorul poate să modifice prezentele Condiții prin notificare scrisă adresată
Cumpărătorului. În cazul în care vreo clauză din prezentele Condiții este considerată nulă sau neaplicabilă de către vreo
instanță de judecată având jurisdicție competentă, acea clauză va fi considerată separabilă și nu va afecta valabilitatea și
aplicabilitatea celorlalte clauze, care vor rămâne pe deplin în vigoare. Cumpărătorul nu va cesiona sau transfera drepturile și
obligațiile sale prevăzute în contractul încheiat între Cumpărător și Vânzător decât în cazul în care Vânzătorul a consimțit
altfel, în scris.

