Condiții Generale de Cumpărare
1. Scopul și încheierea contractelor
1.1 Aceste condiții se aplică bunurilor și serviciilor pe care entitatea
Voith, care acționează în calitate de Client, le cumpără de la Furnizor, cu
excepția cazului în care este agreat diferit. Alți termeni și condiții
standard, în special termeni și condiții standard ale Furnizorului nu se
aplică, nici dacă nu sunt respinse în mod expres într-un caz individual
sau dacă bunurile / serviciile comandate au fost acceptate fără rezerve.
1.2 Aceste condiții se aplică numai societăților menționate la articolul
3 alineatul (2) din Codul civil român.
1.3 Comenzile de achiziție și acceptarea acestora („confirmare a
comenzii”) și toate acordurile dintre Client și Furnizor în vederea
executării contractului vor fi valabile numai dacă se realizează în scris.
Transmiterea prin fax, transmiterea la distanță sau e-mail, îndeplinesc
cerințele pentru forma scrisă.
1.4 . Furnizorul se angajează să accepte comanda de achiziție prin
returnarea confirmării comenzii într-o perioadă de două săptămâni, în
lipsa căreia Clientul va avea dreptul să anuleze comanda de achiziție.
2. Livrare, loc de executare și consecințele nerespectării termenelor
de livrare
2.1 Termenele de livrare convenite sunt obligatorii. Clientul va fi
informat imediat despre orice circumstanțe care pot împiedica
respectarea termenului de livrare sau întârzierea livrării. Timpul în care
mărfurile sunt recepționate sau serviciul este finalizat la sediul Clientului
sau la locul unde urmează să fie livrate / efectuate așa cum se prevede
în comandă („locul prestării”) determină dacă termenul de livrare a fost
respectat.
2.2 Livrările parțiale necesită acordul Clientului.
2.3 În cazul întârzierii la livrare sau la executare, Clientul va avea
dreptul să solicite penalități de întârziere de 1% din valoarea livrărilor sau
serviciilor pentru fiecare săptămână completă de livrare, dar până la
maximum 10% din valoarea bunurilor sau serviciilor din contract. Alte
drepturi (reziliere și pretenții de despăgubire în loc de executare în
natură) rămân neafectate. Clientul își rezervă dreptul de a declara
pierderi dovedite mai mari, iar Furnizorul va rezerva dreptul de a
demonstra că pierderile sunt semnificativ mai mici sau că nu s-au
produs deloc pierderi.
2.4 Acceptarea necondiționată a livrării întârziate de bunuri sau servicii
nu implică faptul că Clientul renunță la drepturile pe care acesta le poate
avea pentru a fi despăgubit din cauza livrării întârziate de bunuri sau
servicii.
3. Furnizarea de piese de schimb
Furnizorul se va asigura că piesele de schimb pentru articolele furnizate
vor fi disponibile pentru cel puțin zece ani după încetarea fabricării seriei
de produse. Resursele și desenele necesare pentru producerea pieselor
de schimb se păstrează, de asemenea, pentru această perioadă.
Această obligație de păstrare expiră după sfârșitul acestei perioade și cu
acordul scris al Clientului. Clientului este permis doar să refuze acest
lucru, doar dacă există un motiv întemeiat în acest sens.
4. Prețuri, transfer de risc și condiții de plată
4.1 Prețul specificat în comandă este obligatoriu. Cu excepția cazului
în care se convine altfel în comandă, prețurile sunt „livrate la destinație”,
Delivery at place, conform Incoterms, inclusiv ambalajele. Prețul
specificat nu include taxa pe valoarea adăugată legală. Transferul riscului
are loc odată cu livrarea, după cum se menționează aici.
4.2 Facturile trebuie trimise la adresa specificată în comanda de
achiziție, indicând numărul comenzii de achiziție. Dacă comanda de
achiziție lipsește, facturile nu pot fi plătite și vor fi returnate Furnizorului;
Clientul nu va fi responsabil pentru întârzierile rezultate din cauza
aceasta. Se emite o factură separată pentru fiecare comandă de
achiziție. Factura trebuie să fie structurată în conformitate cu comanda
de achiziție. Orice factură pentru plăți în avans și plăți parțiale, precum și
facturi finale trebuie să fie identificate ca atare. Dacă lucrările au fost
furnizate, fișele de lucru (rapoarte) semnate de Client și Furnizor trebuie
să fie atașate la facturi.
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4.3 Factura va fi decontată în termen de 30 de zile de la livrarea sau
furnizarea serviciului și primirea facturii de către Client.
5. Testare de acceptare
Dacă Furnizorul trebuie să efectueze lucrări, este necesară o acceptare
formală a acesteia de către Client. Clientul poate alege dacă va efectua
acceptarea la fabrica Furnizorului sau la locul prestării. Plățile
necondiționate nu constituie acceptarea, aprobarea articolelor furnizate
sau renunțarea la pretenții pentru defecte.
6. Expediere
6.1 Notificarea de expediere a mărfurilor se face cel târziu în
momentul în care livrările părăsesc întreprinderea Furnizorilor.
6.2 Furnizorul este de acord să specifice numărul de comandă de
achiziție și adresa de livrare exactă a Clientului pe toate documentele de
transport și notele de eliberare. În cazul în care Furnizorul nu reușește să
facă acest lucru, Furnizorul va fi responsabil pentru toate întârzierile
rezultate.
6.3 Livrările pentru care Clientul plătește total sau parțial costurile de
transport sunt transportate utilizând cele mai eficiente tarife de transport
de marfă și în conformitate cu specificațiile de transport ale Clientului.
6.4 Instrucțiunile de expediere aplicabile sunt specificate în comanda
de achiziție.
7. Ambalare
7.1 Furnizorul se angajează să împacheteze mărfurile care trebuie
transportate în conformitate cu comanda de achiziție și specificațiile
aplicabile, astfel încât mărfurile nu vor fi deteriorate dacă sunt manipulate
în mod normal.
7.2 Indiferent dacă ambalajul în cauză transportă ambalaje, ambalaje
de vânzare cu amănuntul sau o ambalare de protecție exterioară,
Furnizorul acceptă să-l retragă după utilizare fără nicio taxă suplimentară
și să-l reutilizeze sau să-l recicleze.
8. Notificare privind defectele
Clientul trebuie să verifice livrările sosite din perspectiva corectitudinii
cantității, a daunelor în tranzit și viciilor aparente, deîndată și în măsura în
care acest lucru este cât mai rapid în desfășurarea activității obișnuite.
Defectele vor fi raportate Furnizorului într-o perioadă de cinci zile
lucrătoare de la descoperire. În această privință, Furnizorul renunță la a
invoca primirea cu întârziere a notificării privind defectele. Clientul își
rezervă dreptul de a efectua mai multe verificări mai detaliate ale
mărfurilor.
9. Răspundere pentru defecte
9.1 Furnizorul garantează Clientului că bunurile sau serviciile
comandate sunt lipsite de defecte și vicii legale în titlul de proprietate, la
momentul transferului de proprietate și a riscului aferent.
9.2 Dacă Clientul informează Furnizorul despre utilizarea și locul de
utilizare a mărfurilor și / sau serviciilor care urmează să fie furnizate,
Furnizorul garantează că livrarea și serviciile sale sunt adecvate pentru
utilizarea și locul respectiv.
9.3 În cazul în care există un defect sau imperfecțiune în titlu, Clientul
va avea dreptul la pretenții legale de garanție, în întregime.
9.4 În principiu, Clientul are dreptul să selecteze modalitatea de
remediere. Dacă Furnizorul nu începe remedierea subsecventă, ca
obligație contractuală, adică rectificarea defectelor sau livrarea unui
substitut, de îndată ce Furnizorul a fost solicitat în acest sens de către
Client, Clientul va avea dreptul în aceste cazuri și, de asemenea, pentru
a evita pericolul sau pentru a evita / limita daunele, de a executa
modalitatea de remediere aleasă de Client sau de a o realiza prin
intermediul unui terț, pe cheltuialaFurnizorului. Clientul are același drept
în cazul în care rectificarea defectelor și / sau livrarea unui înlocuitor nu
eșuează sau este refuzată.
9.5 În cazul în care costurile de îndepărtare și instalare sunt suportate
în timpul lucrărilor de rectificare în urma unui defect, Furnizorul acoperă
aceste costuri împreună cu costurile de transport ale articolului de
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înlocuire către și de la locul de livrare, în cazurile în care Furnizorul avea
obligația de a instala produsul livrat ca parte a livrarea sau dacă
Furnizorul a fost responsabil pentru defect.
9.6 Dacă pretențiile sunt formulate de un terț împotriva Clientului din
cauza încălcării drepturilor terților în legătură cu bunurile / serviciile
Furnizorului, Furnizorul va fi obligat să despăgubească Clientul împotriva
acestor cereri, la prima cerere scrisă. Obligația Furnizorului de a
despăgubi Clientul se referă la toate cheltuielile suportate în mod esențial
de către Client sau în legătură cu pretențiile impuse acestuia, de către o
terță parte.
9.7 Pretențiile pentru defecte vor fi prescrise - cu excepția cazurilor de
intenție și înselăciune - în termen de 36 de luni de la data primirii
mărfurilor la locul prestării și / sau la locul în care a fost acceptată
lucrarea. Dacă Furnizorul își îndeplinește obligația de a remedia un
defect prin furnizarea de mărfuri înlocuitoare, termenul de prescripție a
dreptului de a cere remedierea mărfurilor înlocuitoare va începe din nou,
după ce au fost livrate.
10. Programme de calculator
Clientul dobândește dreptul de a utiliza programul de calculator care
face parte din sfera de livrare, inclusiv documentația pentru acesta, cu
caracteristicile convenite și în măsura necesară pentru asigurarea
utilizării software-ului în conformitate cu contractul sau permis de lege
(art. 73 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor). Înainte ca
software-ul să fie expediat sau instalat pe un sistem al Clientului sau al
clienților finali ai acestuia, Furnizorul trebuie să îl verifice dacă există
viruși, troieni și alte programe malware care folosesc programe antivirus
obișnuite și vor elimina astfel de malware (dacă există) . Se aplică, de
asemenea, condițiile suplimentare de achiziție pentru achiziționarea de
software. Acestea pot fi vizualizate pe http://www.Voith.com.
11. Asigurarea calității
11.1 Furnizorul se angajează să monitorizeze continuu calitatea
mărfurilor sale, utilizând un sistem adecvat de asigurare a calității, de ex.
DIN EN ISO 9001 ff sau un sistem comparabil și să efectueze verificările
și inspecțiile de calitate specificate de Client sau care sunt altfel
adecvate în timpul și după fabricarea mărfurilor sale. Furnizorul trebuie
să documenteze aceste inspecții și să păstreze această documentație
pentru o perioadă de zece ani.
11.2 Clientul sau o persoană angajată de acesta are dreptul să solicite
dovada că articolele de livrare și sistemul de asigurare a calității
Furnizorului sunt de calitatea specificată în contract și, totodată, pentru a
se satisface în permanență de faptul că respectiva calitate și / sau modul
în care sunt efectuate controalele și inspecțiile la uzina Furnizorului sau a
sub-furnizorilor sunt adecvate și, de asemenea, să efectueze acceptări
sau un audit în fabrica Furnizorului sau a sub-furnizorului său, pe
cheltuiala Furnizorului.
11.3 Fără a fi solicitat să facă acest lucru, Furnizorul va informa imediat
în formularul prevăzut în Secțiunea 1.3 Clientul cu privire la modificările
compoziției materialului prelucrat sau a designului mărfurilor sau
serviciilor sale. Modificările vor necesita acordul scris al Clientului.
11.4 În cazul în care Furnizorul intenționează să asigure furnizarea de
bunuri sau servicii în întregime sau în principal de către un subcontractant, Furnizorul trebuie să informeze Clientul despre aceasta în
prealabil. În acest caz, subcontractarea necesită aprobarea scrisă a
Clientului.
11.5 Politica de asigurare a calității a Clientului dezvăluită Furnizorui și
acordurile de asigurare a calității încheiate cu Furnizorul fac parte din
contract.
12. Markenting pentru produse și răspunderea pentru produse
12.1 Furnizorul se angajează să respecte cerințele legale care se aplică
la sediul său social și la locul prestării.
12.2 Dacă furnizează produse care intră în sfera de aplicare a unei
directive europene pentru comercializarea pentru prima punere pe piată,
cum ar fi Directiva UE pentru Mașini, Directiva Echipamente sub
Presiune, Directiva EMC etc., Furnizorul se obligă să respecte obligațiile
de sănătate și securitate în muncă specificate în acestea și să emită
documentele menționate în acestea. În cazul utilajelor realizate parțial,
conform Directivei CE privind utilajele nr. 2006/42 / CE, Furnizorul
furnizează Clientului o declarație de încorporare conform anexei II B a
Directivei CE privind mașinile în forma solicitată de către Client
(declarație extinsă de încorporare), precum și furnizează, în plus,
instrucțiuni de utilizare în conformitate cu secțiunea 1.7.4 din anexa I la
Directiva CE privind mașinile. La solicitarea Clientului și așa în
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conformitate cu solicitarea acestuia, Furnizorul va preda Clientului
evaluarea riscurilor pe care Furnizorul a produs-o sau îi va permite
Clientului să inspecteze acest lucru.
12.3 În cazul în care Furnizorul este răspunzător pentru daunele din
afara mărfurilor furnizate și pretențiile sunt formulate împotriva Clientului
în conformitate cu legea răspunderii pentru produse, Furnizorul va fi
obligat să despăgubească Clientul în această privință împotriva
pretențiilor de despăgubire cauzate de terți, la prima solicitare, în cazul în
care cauza daunei se află în sfera responsabilității Furnizorului, iar
Furnizorul însuși este responsabil în raport cu terții. Ca parte a
răspunderii sale, Furnizorul este, de asemenea, obligat să ramburseze
orice cheltuieli suportate de Client de la sau în legătură cu un
avertisment emis sau retragere ordonată de Client. Atunci când este
posibil și rezonabil, Clientul va informa Furnizorul cu privire la conținutul
și sfera de aplicare a măsurilor care trebuie executate și le va coordona
cu Furnizorul. Alte preteții întemeiate pe legislația privind răspunderea
pentru produsei vor rămâne neafectate.
12.4 Furnizorul se angajează să încheie o asigurare de răspundere
civilă a produsului, cu o acoperire minimă de 1.000.000,00 euro per
cerere. Asigurarea menționată nu aduce atingere dreptului Clientului de
a solicita daune de o valoare mai mare.
13. Siguranța la locul de muncă, protecția mediului și mineralele de
conflict
13.1 Furnizorul se asigură că produsele și serviciile sale satisfac regulile
de protecție a mediului, prevenirea accidentelor și securitatea muncii
care se aplică pe site-ul Clientului sau în celălalt loc de executare a
obligațiilor pe care îl cunoaște, precum și cu alte aspecte legate de
siguranță, așa încât efectele negative asupra oamenilor și asupra
mediului să fie evitate sau reduse. Furnizorul va stabili un sistem de
management în acest scop, de ex. în conformitate cu DIN EN ISO
14001 sau un sistem comparabil. Clientul are dreptul, dacă este
necesar, să solicite dovezi ale sistemului de management operate de
Furnizor și să efectueze un audit în compania Furnizorului.
13.2. Furnizorul se angajează să respecte cerințele regulamentului UE
privind substanțele chimice REACH (Regulamentul UE nr. 1907/2006), în
special înregistrarea substanțelor. Clientul nu este obligat să obțină
aprobarea pentru un bun furnizat de către Furnizor în cadrul
regulamentului REACH. În plus, Furnizorul se angajează să nu furnizeze
nicio marfă care conține substanțe specificate în anexele 1 la 9 din
regulamentul REACH, Decizia Consiliului 2006/507 / CE (Convenția de la
Stockholm privind poluanții organici persistenți, Regulamentul CE
1005/2009 privind substanțe care epuizează stratul de ozon, Lista
globală a substanțelor declarabile pentru automobile (GADSL) și
Directiva RoHS (2002/95 / CE) pentru produse în conformitate cu
domeniul de aplicare al Furnizorului. Se aplică versiunea actuală a
tuturor directivelor numite. În cazul în care mărfurile conțin substanțe
care figurează pe lista de substanțe cu preocupare foarte mare (lista
SVHC), astfel cum este specificat în REACH, Furnizorul se angajează să
notifice acest lucru fără întârziere. Acest lucru se aplică și în cazul în care
substanțele care nu au fost anterior enumerate sunt adăugate la această
listă în timpul livrărilor. Mai mult, bunurile nu trebuie să conțină azbest,
biocide sau materiale radioactive. În cazul în care mărfurile conțin
substanțe, Clientul va fi notificat în scris, înainte de livrare, cu
menționarea substanței, numărul de identificare (de ex. CAS) și o fișă cu
date de securitate curentă. Furnizarea acestor bunuri necesită
consimțământul separat al Clientului.
13.3 Furnizorul se angajează - prin măsuri adecvate, implementate în
organizația sa și cu referire la propriul său lanț de distribuție, să se
asigure că produsele care urmează să fie livrate Clientului nu conțin
minerale în conflict, așa cum sunt definite în secțiunile 1502 și 1504 din
Dodd -Frank Act din Statele Unite ale Americii (inclusiv, dar fără a se
limita la columbit-tantalit (coltan), staniu, wolframit, aur și derivații
acestora originari din Republica Democrată Congo și din statele
învecinate).
13.4 Furnizorul are obligația de a despăgubi Clientul pentru orice
răspundere în legătură cu nerespectarea de către Furnizor a regulilor de
mai sus și / sau de a despăgubi Clientul pentru pierderile provocate ca
urmare a nerespectării de către Furnizor a reglementărilor sau în legătură
cu acestea.
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13.5 În plus, Furnizorul va respecta regulile relevante pentru eliminarea
deșeurilor și a materialelor reziduale și va aduce la cunoștiința Clientului
cu privire la orice cerințe de tratare, depozitare și eliminare a produselor.
14. Rezerva dreptului de proprietate, modele, instrumente și
confidențialitate
14.1 Nu sunt recunoscute drepturile Furnizorului de retenție a dreptului
de proprietate.
14.2 În cazul în care Clientul furnizează Furnizorului substanțe, piese,
containere etc., acesta va reține dreptul de proprietate asupra acestora.
Prelucrarea sau transformarea acestor părți se va face în numele
Clientului. Dacă mărfurile rezervate sunt prelucrate cu alte articole care
nu aparțin Clientului, Clientul va dobândi un drept de proprietate
comună asupra noului obiect, proporțional cu valoarea proprietății
Clientului în raport cu celelalte articole prelucrate la momentul procesarii.
14.3 Orice modele și instrumente produse de Furnizor pe cheltuiala
Clientului, devin proprietatea Clientului, odată cu plata acestora. Acestea
vor fi tratate cu grijă de Furnizor, utilizate exclusiv pentru fabricarea
mărfurilor comandate, indicate ca proprietate a Clientului și - dacă este
posibil - depozitate separat de celelalte produse ale Furnizorului, precum
și asigurate pe cheltuiala Furnizorului, împotriva dezastrelor precum
incendiu, apă, furt, pierderi și alte avarii. Furnizorul se angajează să
efectueze în timp util orice lucrare de întreținere și reparații care ar putea
fi necesară la unelte și să efectueze lucrări de întreținere și reparații, pe
costul propriu al Furnizorului. Revanzarea pieselor produse folosind
aceste modele și instrumente nu este permisă, fără aprobarea scrisă
expresă a Clientului.
14.4 Documentele, desenele, planurile și schițele și alte cunoștințe ale
Clientului, pe care Clientul le încredințează Furnizorului pentru
producerea, livrarieași / sau serviciilor comandate sub orice formă,
rămân în proprietatea Clientului. Ele sunt secrete comerciale ale
Clientului și vor fi tratate în mod confidențial. Furnizorul se angajează să
le trateze cu grijă, să le pună doar la dispoziția angajaților care au nevoie
de acestea pentru executarea contractului și care, la rândul lor, sunt
obligați să păstreze confidențialitatea, să nu le pună la dispoziția terților,
să facă copii doar în scopul executării comenzii și returnării tuturor
documentelor, inclusiv a copiilor acestora, către Client, după finalizarea
transmiterii bunurilor / prestării serviciilor sau, dacă este solicitat de către
Client, să fie distruse.
15. Protecția datelor cu caracter personal
Clientul are dreptul să colecteze, să stocheze, să utilizeze și să transfere
datele cu caracter personal ale Furnizorului, cu condiția ca acestea să fie
necesare pentru efectuarea tranzacției legale sau consimțământul a fost
obținut de la persoanele interesate. Persoanele în cauză au dreptul să
obțină informații despre datele cu caracter personal stocate despre ele
și scopul pentru care acestea sunt procesate și utilizate. Orice solicitări
de informații sau aplicarea altor drepturi din partea celor în cauză trebuie
să fie întotdeauna transmise Clientului și sunt furnizate în cadrul
legislației naționale. În cazul în care Clientul și Furnizorul fac schimb de
date personale, părțile încheie un acord de prelucrare a datelor pentru a
reglementa tratamentul legal și faptic al acestor date.
16. Originea mărfurilor și controalele la export
16.1 Dacă Clientul solicită acest lucru, Furnizorul se angajează să
furnizeze dovada originii care respectă cerințele legale valabile la data
emiterii. Furnizorul va furniza acest lucru gratuit pentru Client. Dacă se
utilizează declarații ale Furnizorului pe termen lung, atunci când
comanda este acceptată, Furnizorul trebuie să informeze Clientul cu
privire la modificările situației inițiale. Țara de origine reală este, în fiecare
caz, înscrisă în documentația tranzacției, chiar dacă nu există o
eligibilitate pentru un tratament vamal preferențial.
16.2 Furnizorul are obligația de a instrui Clientul cu privire la orice
obligații de autorizare care pot exista în cazul în care mărfurile
Furnizorului sunt (re) exportate, după cum solicită legislația românească,
europeană și americană, precum și cu privire la alte cerințe aplicabile în
materie de export și vamă. În acest scop, cu excepția cazului în care
aceste informații sunt furnizate în cotarea Furnizorului, Furnizorul va
furniza aceste informații în confirmarea comenzii și în fiecare factură la
articolele relevante pentru mărfuri: codul mărfii, nr. AL (numărul de
export) din actuala versiune a Regulamentului CE de utilizare dublă sau a
părții I a listei de export (anexa „AL” la Regulamentul german de comerț
exterior și plăți) și ECCN (numărul de clasificare a controlului exporturilor)
în conformitate cu legislația americană la export.
16.3 La cererea Clientului, Furnizorul va fi obligat să formeze Clientul, în
scris, cu privire la toate datele privind comerțul exterior aferent mărfurilor
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și componentelor sale, precum și să informeze Clientul în mod imediat,
în scris, cu privire la toate modificările aduse datelor specificate în
secțiunile 16.1 și 16.2.
16.4 În cazul în care detaliile de mai sus nu sunt furnizate sau sunt
furnizate incorect, Clientul va avea dreptul să rezilieze sau să inceteze
contractul fără a aduce atingere pretențiilor suplimentare.
17. Drepturi de anulare și reziliere
În plus față de drepturile legale ale Clientului, acesta din urmă are dreptul
să rezilieze contractul dacă circumstanțele financiare ale Furnizorului sau deteriorat semnificativ sau există riscul ca acest lucru să apară și, ca
urmare, obligația de a furniza bunuri și servicii este pusă în pericol sau
dacă insolvența este iminentă sau dacă Furnizorul suspendă plățile.
Clientul poate, de asemenea, rezilia contractul dacă Furnizorul intră sub
influența controlului unui concurent al Clientului.
18. Responsabilitatea societară, codul de conduită și salariul minim
18.1 Furnizorul își declară angajamentul în sfera responsabilității sale în
ceea ce privește răspunderea societară, de a se asigura că respectă
dispozițiile legale, inclusiv legile privind protecția mediului, reglementările
referitoare la dreptul muncii și legislația privind menținerea sănătății
angajaților și nu tolerează munca efectuată de copii sau forța munca
forțată în sau în legătură cu producția și vânzarea bunurilor sale sau
prestarea serviciilor sale. După acceptarea comenzii, Furnizorul confirmă
în plus că nu va compromite sau tolera nicio formă de luare de mită și
corupție. În acest context, Clientul atrage atenția Furnizorului asupra
„Codului de conduit al VOITH” care poate fi consultat la
http://www.Voith.com. Clientul se așteaptă ca Furnizorul să fie de acord
să respecte regulile și principiile conținute de acesta și să ofere asistență
pentru a se asigura că acestea sunt respectate.
18.2 În special, Furnizorul se angajează să respecte legile care se aplică
în fiecare caz pentru salariul minim general și să impună această
obligație în aceeași măsură sub-contractanților săi. Furnizorul trebuie să
prezinte dovada conform căreia Clientul a solicitat respectarea garanției
de mai sus. În cazul în care asigurarea de mai sus nu este respectată,
Furnizorul va despăgubi Clientul împotriva cererilor din partea terților și
se angajează să ramburseze amenzile impuse Clientului în legătură cu
aceasta.
19. Prevederi generale
19.1 Persoanele care lucrează la sediul Clientului sau la sediile
companiilor asociate Clientului, pentru a executa contractul trebuie să
respecte termenii regulilor de muncă respective. Răspunderea pentru
accidentele care au loc în aceste locuri în spațiile de lucrări va fi exclusă,
cu excepția cazului în care au fost cauzate de încălcarea deliberată sau
grav neglijentă a obligațiilor din partea reprezentanților noștri statutari
sau a mandatarilor ai acestora.
19.2 Nu este permisă utilizarea anchetelor, a comenzilor de cumpărare
și a corespondenței aferente în scopuri publicitare. Furnizorului îi este
permis să utilizeze relația de afaceri cu Clientul sau să o utilizeze ca
referință cu permisiunea scrisă prealabilă a acestuia.
19.3 Furnizorul nu poate cesiona pretențiile sau drepturile sale în cadrul
unui contract cu Clientul, fără aprobarea scrisă expresă a acestuia.
19.4 Doar legislația română reglementează relația contractuală, iar
Convenția Națiunilor Unite privind vânzarea internațională a mărfurilor
(CISG) este exclusă.
19.5 Instanța competentă pentru ambele părți este cea din raza
teritorială a sediului Clientului De asemenea, Clientul poate întrerpinde
acțiuni legale la sediul social al Furnizorului.
19.6 Dacă dispozițiile individuale din aceste condiții sunt invalide
integral sau parțial, aceasta nu va afecta dispozițiile rămase.
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