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1.

DEFINIȚIA NOȚIUNILOR

”Cumpărătorul”

semnifică persoana cu care unitechnic.cz
s.r.o. a încheiat Contractul (după cum este
definit mai jos);

”Contractul”

semnifică
contractul
privind
vânzarea
produselor încheiat între unitechnic.cz s.r.o.,
în calitate de Vânzător, și Cumpărătorul, care
se supune prezentelor termene și condiții
generale;
semnifică societatea comercială unitechnic.cz
s.r.o., având sediul în Praga 9, U
vysočanského pivovaru 701/3, Republica
Cehă, nr. de înmatriculare: 274 25 134,
înmatriculată la Registrul Comerțului de pe
lângă Curtea Municipală din Praga, secțiunea
C, inserarea 116169;

„unitechnic.cz s.r.o.“ sau „Vânzătorul“

”CC”

Semnifică Legea nr. 89/2012 Culegere, Cod
civil,
cu
modificările
și
completările
ulterioare;

”TCG”

semnifică
generale.

2.

prezentele

termene

și

condiții

Posibilitatea de utilizare și modificare a condițiilor
2.1. Dacă Contractul nu stabilește expres altceva, prezentele TCG se referă la raporturile
juridice între unitechnic.cz s.r.o. și Cumpărătorul care rezultă în baza Contractului.
Prezentele TCG exclud utilizarea oricăror altor condiții contractuale sau a condițiilor
model la care ar fi putut face trimitere Cumpărătorul în orice comunicări ale sale sau
negocieri precedente etc.
2.2. TCG sunt, în sensul prevederii de la art. 1751 CC, parte integrantă a Contractului. În
cazul unor contradicții între Contract și TCG, sunt decisive prevederile Contractului.

2.3. Prin plasarea comenzii (înaintării propunerii de încheiere a contractului - ofertei,
denumite în continuare ”comanda”), Cumpărătorul acceptă aplicarea TCG pentru
livrările de produse de către Vânzător și, prin aceasta, confirmă că TCG îi sunt
cunoscute. Înainte de încheierea Contractului, Cumpărătorul a luat la cunoștință
prezentele TCG ale societății unitechnic.cz s.r.o și este de acord cu acestea.
2.4. Prezentele TCG reglementează și procesul de încheiere a Contractului și reprezintă
clauzele Cumpărătorului și ale Vânzătorului în legătură cu practica viitoare pentru
încheierea contractelor.
2.5. În cazul prestării serviciilor de către societatea unitechnic.cz s.r.o, prevederile
prezentelor TCG se aplică adecvat.
3.

ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI

3.1. Ofertele Vânzătorului din cataloage, prospecte și alte tipărituri, pe internet, în mica
publicitate etc. reprezintă informații neobligatorii în legătură cu sortimentul de produse
ofertate și nu reprezintă proiect de contract și nici proiect public de contract potrivit
art. 1732 CC. Vânzătorul își rezervă dreptul la corectarea tuturor greșelilor de tipar și
modificarea ofertelor, și anume, fără nici o responsabilitate din partea lui. Greutatea,
dimensiunile, capacitatea, randamentele, imaginile și celelalte date cuprinse în aceste
oferte sunt informații orientative care pot fi diferite de realitate în limita care nu are
nici o influență asupra funcționalității produselor pentru scopuri obișnuite.
3.2. Cumpărătorul poate plasa comanda telefonic, în scris, prin fax, electronic sau într-o
altă formă pe care Vânzătorul o menționează ca fiind posibilă în condițiile actuale,
potrivit specificației produsului din ofertă.
3.3. Potrivit opțiunii sale, unitechnic.cz s.r.o. poate accepta comanda prin confirmarea
acesteia sau prin expedierea produselor sau printr-un alt act, fără a-l înștiința pe
Cumpărător în sensul art. 1744 CC.
3.4. Cumpărătorului i se vor trimite mesaje (Newsletere) comerciale ale societății
unitechnic.cz. Trimiterea mesajelor comerciale (a Newsleterelor) se poate revoca prin
intermediul linkului din mesajul comercial.
4.

STABILIREA PREȚURILOR
4.1. În cazul în care nu se specifică expres altceva, este valabil că prețurile produselor
ofertate de către Vânzător sunt specificate fără taxa pe valoare adăugată și nu includ
transportul.
4.2. În cazul plasării comenzii prin internet, este valabil prețul menționat în momentul
plasării comenzii. În cazul comandării potrivit catalogului, al afișului sau al micii
publicități (denumite în continuare ”catalog”), este valabil prețul menționat în acestea,
și anume, până la publicarea unui catalog nou sau până la expirarea perioadei de
valabilitate potrivit textului catalogului; după care este valabil prețul potrivit ofertei la
zi de pe internet. În cazul comandării prin telefon, este valabil prețul comunicat de
către operator. În caz de dubii, se utilizează prețul potrivit ofertei curente pe internet.
4.3. Vânzătorul își rezervă dreptul la modificarea unilaterală a prețurilor în cazul creșterii
cheltuielilor ca urmare a împrejurărilor care nu se află sub controlul lui, care au apărut
în perioada după publicarea ofertei (majorarea impozitelor, modificarea condițiilor la
producători și la ceilalți furnizori de produse etc.), și anume, prin intermediul publicării
unui mesaj pe internet și, dacă Contractul a fost deja încheiat, atunci în baza unei
notificări scrise unilaterale trimise către Cumpărător. În cazul în care Cumpărătorul nu
este de acord cu majorarea prețului, are dreptul să denunțe unilateral Contractul.

5.

PLATA
5.1. În cazul plății non-cash, prețul de vânzare-cumpărare se consideră achitat abia în
momentul înregistrării acestuia (eventual al unei părți din prețul de vânzarecumpărare pentru o parte concretă a livrării) în contul bancar al Vânzătorului. În caz
de întârziere cu plata prețului de vânzare-cumpărare sau a unei alte obligații bănești,
Cumpărătorul este obligat să-i plătească Vânzătorului dobândă de întârziere în
cuantum de 0,1 % pentru fiecare zi de întârziere.
5.2. Cumpărătorul obține dreptul de proprietate asupra produselor în momentul achitării
integrale a prețului de vânzare-cumpărare sau al livrării produselor (vezi art. 6), și
anume, în momentul care intervine mai târziu. Până ce produsele se află în
proprietatea companiei unitechnic.cz s.r.o., ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor
Cumpărătorului, unitechnic.cz s.r.o. poate să-și reia proprietatea asupra produselor.
Până ce proprietatea nu trece asupra Cumpărătorului, Cumpărătorul este obligat, pe
propria cheltuială, să aibă grijă de produsele care i-au fost livrate, ca și cum ar fi
depozitatorul, și nu are dreptul să le manipuleze în nici un fel și nici să le utilizeze sau

să intervină în acestea. La fel se procedează în cazul în care Vânzătorul, din orice
motiv, devine din nou proprietarul produselor.
5.3. În cazul în care Cumpărătorul achită avansul prețului de vânzare-cumpărare al
produselor cumpărate în baza cererii de livrare, avansul nu este restituibil.
Cumpărătorul are dreptul la restituirea avansului doar în cazul în care are loc
denunțarea unilaterală a contractului de către Cumpărător potrivit art. 8.2.
5.4. Cumpărătorul este obligat să-i compenseze companiei unitechnic.cz s.r.o. toate
cheltuielile care apar ca urmare a oricărei încălcări a obligațiilor de plată și de altă
natură de către Cumpărător, inclusiv (însă fără limitare) cheltuielile pentru
reprezentarea juridică cu scopul recuperării plăților neachitate.
5.5. În cazul returnării produselor către Vânzător (de exemplu, potrivit art. 7.5),
Vânzătorul are dreptul să condiționeze restituirea prețului de vânzare-cumpărare prin
aprobarea notei de credit către Cumpărător.
6.

LIVRAREA PRODUSELOR
6.1. Livrarea (predarea) produselor este realizată prin trimiterea acestora către
Cumpărător, adică este realizată în momentul în care produsele sunt predate de către
societatea unitechnic.cz s.r.o către transportator pentru a fi transportate către
Cumpărător (momentul livrării). În cazul în care unitechnic.cz s.r.o., potrivit opțiunii
sale, execută transportul produselor pe cheltuiala sa, livrarea este realizată în
momentul în care Cumpărătorul poate gestiona produsele la locul de destinație
convenit. În cazul ridicării personale a produselor, livrarea este efectuată în momentul
în care Cumpărătorul poate gestiona produsele la sediul Vânzătorului; în cazul în care
este convenit termenul de preluare, livrarea este realizată în ultima zi a termenului
convenit, dacă Cumpărătorul nu preia produsele mai devreme.
6.2. Pericolul pagubei la produse și orice răspundere aferentă față de terți trece asupra
Cumpărătorului în momentul livrării.
6.3. Perioada de livrare se stabilește de către Vânzător. Perioada de livrare menționată în
ofertă (potrivit art. 3.1) sau în Contract este doar orientativă iar unitechnic.cz s.r.o. nu
răspunde pentru pagubele produse datorită întârzierii livrării față de perioada
preconizată a acesteia. În cazul în care livrarea produselor întârzie cu mai mult de 12
luni față de perioada preconizată livrării, se procedează potrivit art. 8.2.
6.4. În cazul în care nu este posibilă livrarea produselor către Cumpărător din orice motiv
de partea Cumpărătorului, în scopul curgerii termenului de răspundere din defectele
produselor, stabilirii scadenței prețului de vânzare-cumpărare etc., produsele vor fi
considerate livrate în momentul livrării. unitechnic.cz s.r.o are dreptul, potrivit opțiunii
proprii, să lase produsele la locul de destinație sau să le depoziteze până ce
Cumpărătorul preia produsele (într-un astfel de caz, Cumpărătorul răspunde pentru
toate cheltuielile aferente), cu mențiunea că, după expirarea în zadar a perioadei de 1
lună de la termenul preconizat pentru livrare (vezi art. 6.3.), Vânzătorul are dreptul să
denunțe unilateral Contractul.
În cazul în care Cumpărătorul i-a plătit deja
Vânzătorului prețul de vânzare-cumpărare pentru aceste produse, în cazul denunțării
unilaterale a Contractului de către Vânzător, are dreptul la restituirea acestui preț
(după scăderea eventualelor cheltuieli legate de depozitare). Dreptul companiei
unitechnic.cz s.r.o. la compensarea pagubelor produse ca urmare a nepreluării
produselor de către Cumpărător rămâne astfel neatins.

7.

GARANȚIE PENTRU CALITATE
7.1. Vânzătorul acordă garanție pentru calitate. Garanția acoperă defectele care împiedică
utilizarea produselor pentru scopuri obișnuite, defecte care există la data trecerii
pericolului de pagubă la produse (adică de la livrarea produselor potrivit art. 6.1) sau
defectele care apar în cursul perioadei de garanție. Perioada de garanție este de 12

luni de la livrarea produselor. În cazul înlocuirii sau al reparației produselor ca urmare
a exercitării dreptului la garanție, cursul perioadei de garanție inițiale nu se întrerupe,
însă se prelungește cu perioada de reparație (înlocuire).
7.2. Cumpărătorul este obligat (în funcție de posibilități) să verifice produsele neîntârziat
după trecerea pericolului de pagubă la produse și, fără întârziere inutilă, să-i comunice
Vânzătorului că produsele au eventuale defecte și să înceteze utilizarea acestora.
Aceste obligații sunt valabile rezonabil și pentru defectele care apar în perioada de
garanție, când Cumpărătorul este obligat să notifice existența defectului fără întârziere
inutilă, însă cel târziu în ultima zi a perioadei de garanție. Vânzătorul nu răspunde
pentru defectele - sau pentru agravarea defectelor existente - apărute ca urmare a
încălcării acestor obligații; în cazul agravării semnificative a stării produselor,
Cumpărătorul pierde dreptul din defecte.
7.3. În cazul în care Cumpărătorul nu notifică unitecnic.cz s.r.o în legătură cu defectul
produselor în termen de 2 săptămâni de la data când a apărut un astfel de defect,
pierde dreptul la exercitarea drepturilor din defecte. La somația Vânzătorului,
Cumpărătorul este obligat să exercite drepturile din defecte (respectiv să completeze
notificarea precedentă) la Vânzător prin intermediul unui formular prescris, în caz
contrar pierde drepturile din defecte.
7.4. Garanția nu acoperă: materialul de consum, cum este, de exemplu, uleiul, curelele
trapezoidale etc., uzura obișnuită, coroziunea sau scăpările de lichid hidraulic;
defectele produselor care nu au fost instalate, depozitate sau utilizate corect (prin
utilizare incorectă se înțelege, îndeosebi, încălcarea instrucțiunilor de utilizare sau
utilizarea necalificată ca urmare a unei calificări insuficiente), produsele a căror
mentetnanța nu a fost efectuată de către tehnicieni calificați, produsele care au fost
modificate sau deteriorate prin orice act al Cumpărătorului sau al unor terți, în afara
controlului societății unitechnic.cz s.r.o. sau ca urmare a Forței Majore, produsele
având un grad înalt de murdărie.
7.5. Drepturile din defectele produselor: În cazul în care produsele prezintă defecte potrivit
art. 7.1., unitechic.cz s.r.o. este obligată, potrivit opțiunii proprii, să repare sau să
înlocuiască astfel de produse (sau partea defectă) sau, în cazul în care produsele (sau
partea defectă) nu pot fi reparate sau înlocuite din orice motiv, să-i restituie
Cumpărătorului prețul pentru astfel de produse, după ce Cumpărătorul returnează
aceste produse către unitechnic.cz s.r.o. Orice produs returnat către unitechnic.cz
s.r.o, care nu se poate repara, trece în proprietatea unitechnic.cz s.r.o. Cheltuielile cu
transportul și alte cheltuieli cu înlocuirea sau returnarea produselor sunt suportate de
către Cumpărător. Se negociază expres că, pentru cazurile de defecte la produse,
Cumpărătorului nu i se constituie dreptul la compensarea cheltuielilor cu transportul
produselor la și de la unitechnic.cz s.r.o., iar unitechnic.cz s.r.o. nu este responsabilă
pentru venitul nerealizat al Cumpărătorului și nici pentru alte prejudicii indirecte ca
urmare a defectelor la produse.
7.6. În cazul în care produsele (sau o parte a acestora) sunt reparate la Cumpărător,
cheltuielile de deplasare și cazare pe care le are unitechnic.cz s.r.o. sunt suportate de
către Cumpărător; în locul cheltuielilor efective, Vânzătorul are dreptul să perceapă
achitarea prețului curent al intervențiilor de service ale Vânzătorului, potrivit listei de
prețuri la zi, dacă nu depășește cheltuielile efective.
7.7. În cazul în care unitechnic.cz. s.r.o. îndeplinește prevederile articolului 7.5., nu are nici
o altă obligație datorită existenței defectelor la produse.
7.8. În cazul exercitării neautorizate a drepturilor din defecte, Cumpărătorul este obligat să
achite toate cheltuielile care i s-au produs Vânzătorului ca urmare a unei reclamații
neautorizate, inclusiv plata pentru munca tehnicienilor Vânzătorului în cuantumul
corespunzător retribuției pentru servicii de service similare potrivit listei de prețuri la zi
ale intervențiilor de service ale Vânzătorului.

7.9. În cazul serviciilor, unitechnic.cz s.r.o. garantează că aceste servicii vor fi prestate în
așa fel, încât să fie puse în acțiune toate capacitățile și grija de specialitate.
8.

FORȚA MAJORĂ
8.1. unitechnic.cz s.r.o. își rezervă dreptul de a amâna livrarea produselor (cu durata
acțiunii obstacolului menționat mai jos) sau de a denunța unilateral Contractul, în tot
sau în parte (dacă obstacolele menționate în continuare persistă mai mult de 12 luni),
dacă nu poate să execute adecvat (reglementar și la timp) activitatea sa comercială
(contractuală) decurgând din Contract datorită unui obstacol imprevizibil și
neînlăturabil pentru activitatea comercială, aflat în afara controlului acesteia, inclusiv
(însă nicidecum fără limitare) cazurile de adoptare a unei legi, unei alte reglementări
juridice (fie valabile sau nu), război, atac terorist, stare de necesitate a statutului,
tulburări sociale, incendii, insuficiența forțelor de muncă, limitarea sau întârzierea
cauzată de către transportator sau incapacitatea sau întârzierea în cazul obținerii
livrărilor necesare de materialelor adecvate (denumite în continuare ”Forța Majoră”.)
8.2. În cazul Forței Majore specificate la art. 1 care durează peste 12 luni, Cumpărătorul
are dreptul să denunțe unilateral Contractul.

9.

LIMITAREA RĂSPUNDERII PENTRU PAGUBE
9.1. S-a convenit expres că, pentru cazurile de producere a unei pagube ca urmare a
acțiunii unitechnic.cz s.r.o., pentru unitechnic.cz s.r.o. nu se naște nici o răspundere
pentru pagubă, dacă prețul produselor și/sau al serviciilor nu este achitat integral;
răspunderea menționată, dacă apare, este, în plus, limitată de cuantumul prețului unor
astfel de produse și/sau servicii. unitechnic.cz s.r.o. nu răspunde pentru nici o pagubă
care îi apare Cumpărătorului ca urmare a întârzierii acesteia. unitechnic.cz s.r.o. nu
răspunde nici pentru venitul nerealizat al Cumpărătorului și nici pentru alte prejudicii
indirecte.

10. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ
10.1. Cumpărătorul recunoaște și ia la cunoștință faptul că, prin încheierea Contractului și
derularea ulterioară a acestuia, nu obține nici un fel de drepturi față de orice brevet,
marcă înregistrată, denumirea comercială (firma) și nici o altă proprietate intelectuală
sau industrială pe care unitechnic.cz s.r.o. îl deține sau folosește. Cumpărătorul se
obligă să nu facă sau să nu permită să fie făcut orice lucru care ar putea, prin orice
modalitate, acționa negativ asupra valabilității sau valorii proprietății intelectuale sau
industriale a societății unitechnic.cz s.r.o. sau să fie în detrimentul bunei reputații a
societății unitechnic.cz s.r.o.
11. CESIUNE ȘI COMPENSARE
11.1. Cumpărătorul nu are dreptul să cesioneze orice drepturi ale sale (inclusiv creanțele)
și să transfere orice obligații decurgând din Contract sau o parte din acesta, nici să
cesioneze Contractul ca și întreg, unui terț, fără acordul scris prealabil al societății
unitechnic.cz s.r.o.
11.2. Cumpărătorul nu are dreptul să compenseze unilateral orice creanță a sa la
unitechnic.cz s.r.o. cu creanța unitechnic.cz s.r.o. la Cumpărător decurgând din
Contract sau cu creanța legată de raportul constituit prin Contract (de exemplu,
creanța în baza compensării pagubei, îmbogățirii nejustificate etc.).
12. DREPTUL APLICABIL
12.1. Drepturile și obligațiile părților contractante nereglementate prin Contract sau
prezentele Termene și condiții generale se supun reglementărilor juridice interne ale
Republicii Cehe. Convenția ONU privind cumpărarea internațională de mărfuri (CISG)

nu se aplică (în cazul în care raportul juridic constituit în baza Contractului conține un
element internațional - străin).
12.2. Toate litigiile decurgând din prezentul Contract și în legătură cu acesta vor fi decise
cu valabilitate definitivă de către Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț a
Republicii Cehe și Camera Agrară a Republicii Cehe în conformitate cu regulamentele
acestora, de către trei arbitri.
12.3. Prezentele TCG au fost întocmite în limba cehă. Orice traduceri în limbi străine sunt
doar orientative și, în caz de contradicții între varianta cehă și traducerea, varianta
cehă va prevala. Prin plasarea comenzii, Cumpărătorul confirmă că a luat la cunoștință
conținutul în limba cehă al TCG și că este de acord cu acestea.
13. PREVEDERI FINALE
13.1. Prezentele Termene și condiții generale intră în vigoare la data de 13.7. 2016.

