
Provizii Generale 

1. Domeniul de aplicare 

 

1.1. Acești Termeni și Condiții se aplică în versiunea acestora valabilă la data încheierii contractului 

tuturor produselor comandate online (denumite în continuare în mod colectiv „Produse”) ale 

următorului furnizor: 

 Bosch Rexroth Sales SRL 

 515400 Blaj, str. Aurel Vlaicu, nr. 2, camerele 003, 006, 007, Judetul Alba, Romania 

Inregistrata in Registrul Comertului cu nr. J1/1155/2017 și TVA nr. RO 38122226 

 E-mail: ebusiness@boschrexroth.ro  

(denumit în continuare „Furnizor” sau „Bosch Rexroth”) de către Client (denumit în continuare 

„Client”). Orice termeni și condiții ale Furnizorului pentru înregistrarea și utilizarea altor servicii 

oferite de Furnizor online (de exemplu, accesul la portalul web) vor rămâne neafectate de acești 

Termeni și Condiții. Orice întrebări pot fi adresate și plângeri împotriva Furnizorului utilizând datele 

de contact ale Furnizorului menționate mai sus. 

1.2. Orice termeni și condiții standard ale Clientului care se abate de la acești Termeni și Condiții, 

care intră în conflict cu sau completează acești Termeni și Condiții nu vor face parte componentă a 

contractului, chiar dacă Bosch Rexroth nu se opune în mod explicit la aceștia sau dacă Clientul face o 

referire la aceștia în achiziția sa. Ordin.  

1.3. Produsele oferite se adresează numai antreprenorilor. În sensul acestor Termeni și Condiții 

Generale, un „antreprenor” înseamnă o persoană fizică sau juridică sau un parteneriat cu 

personalitate juridică care sau care, la încheierea contractului, acționează în exercitarea comerțului, 

afacerii sau profesiei sale (articolul 3). din Codul civil român). 

2. Rezervare online incl. procesul de comanda, incheierea contractului, stocarea textului 

contractului 

 2.1. În timpul procesului de efectuare a unei rezervări online pentru Produse și înainte ca rezervarea 

să fie finalizată online, Clientului i se transmite o notificare cu privire la costurile aferente, condițiile 

de plată și furnizare, orice perioade de durată, orice perioade de notificare care pot exista și alte 

detalii relevante. . Clientul are apoi posibilitatea de a trimite rezervarea făcând clic pe butonul de 

comandă. Odată ce rezervarea a fost primită, Clientului i se va trimite o notificare prin e-mail care 

confirmă primirea comenzii și listând din nou detaliile comenzii. 

2.2. Oferta online constituie o solicitare neobligatorie adresata Clientului de a plasa o comanda 

pentru Produse. Numai prin comandarea unui Produs se face o ofertă obligatorie făcută Furnizorului 

de către Client. Relația contractuală se stabilește în momentul în care Clientul primește prin e-mail 

confirmarea de la Furnizor cu privire la acceptarea ofertei respective. 

2.3. Textul acestor Termeni și Condiții este stocat de Bosch Rexroth; acesta nu mai poate fi accesat 

de către Client odată ce contractul a fost încheiat. Înainte de confirmarea comenzii, Clientul poate 

mailto:ebusiness@boschrexroth.ro


tipări textul contractului utilizând funcția de imprimare din browser sau poate stoca textul 

electronic. Limba contractului este engleza. 

3. Preturi si plata 

 3.1. Se vor aplica prețurile valabile la momentul plasării comenzii de către Client. Toate prețurile 

menționate sunt, cu excepția cazului în care se indică altfel, prețuri finale în lei (lei) și includ taxa pe 

valoarea adăugată legală aplicabilă la momentul respectiv.  

3.2. Cu excepția cazului în care se convine altfel, facturile vor fi plătite la 30 de zile de la data primirii 

și de la data scadenței facturii, fără nicio deducere, prin remitere fără numerar în contul bancar 

indicat de Bosch Rexroth. Bosch Rexroth își rezervă dreptul de a efectua plata în avans. 

3.4. Dacă plata este oferită cu cardul de credit, PayPal sau PayPal Express, se aplică următoarele: 

Când plata se face cu cardul de credit, suma facturii în lei (lei) este debitată înainte ca produsele  să 

fie expediate/se trimite un cod de înregistrare etc. Rezervarea textul de pe extrasul cardului de 

credit al Clientului va indica Furnizorul și/sau comanda online. În cazul în care debitul de pe cardul 

de credit este revocat de către Client, Clientul se obligă să plătească prețul în cel mult 10 zile de la 

primirea Produselor plus orice costuri care ar fi putut fi suportate. Aceste costuri includ, printre 

altele, costurile suportate din cauza revocării cardului de credit debit sau din cauza neplății.  

3.5. În cazul în care Clientul nu plătește, Bosch Rexroth are dreptul să pretindă daunele suferite din 

cauza neîndeplinirii obligațiilor (de exemplu, dobândă de întârziere, comisioane de notificare după 

prima notificare scrisă, taxe de încasare) și să solicite plata imediată în numerar a tuturor creanțelor. 

în cadrul relaţiei de afaceri care sunt datorate şi pentru care nu există apărare. 

4. Răspundere  

4.1. Răspunderea pentru produsele care sunt supuse taxei:  

4.1.1. Bosch Rexroth răspunde în conformitate cu prevederile legale (i) în caz de intenție sau 

neglijență gravă, (ii) în conformitate cu prevederile Legii nr. 240/2004 privind răspunderea 

producătorilor pentru prejudiciile cauzate de produse defecte (iii) în măsura unei garanții oferite de 

Bosch Rexroth; și (iv) în caz de vătămare a vieții sau a unui membru sau afectarea sănătății unei 

persoane.  

4.1.2. În cazul unor daune materiale sau materiale cauzate din neglijență simplă, în măsura în care 

nu există nicio răspundere conform sub-secțiunii I.4.1.1. este implicat, Bosch Rexroth și persoanele 

angajate de aceasta în îndeplinirea obligațiilor sale vor fi răspunzătoare numai în cazul încălcării unei 

obligații contractuale materiale, cuantumul acesteia fiind însă limitat la prejudiciul direct, cert și 

dovedit care era previzibilă și tipică contractului la momentul încheierii acestuia; obligațiile 

contractuale materiale sunt acele obligații a căror executare caracterizează contractul și pe care 

Clientul se poate baza pe a fi îndeplinite (denumite în continuare „Obligația materială”). 

4.1.3. Valoarea răspunderii Bosch Rexroth conform subsecțiunii I.4.1.2. de mai sus este, fără a aduce 

atingere reglementării sub-secțiunii I.4.1.1., limitat la 100% din valoarea remunerației pe care 

Clientul a plătit-o Furnizorului în ultimele douăsprezece luni anterioare evenimentului care a cauzat 

prejudiciul. , dar nu mai mult de maxim 50.000,00 euro.  



4.1.4. Orice răspundere suplimentară a Bosch Rexroth este exclusă. Acest lucru se aplică în special 

cererilor de despăgubiri datorate culpa in contrahendo, din alte încălcări ale obligațiilor și din cauza 

pretențiilor pentru delict/delict pentru despăgubiri pentru daune materiale în temeiul articolului 

1355 din Codul civil român.  

4.1.5. Limitările de răspundere prevăzute de statut (de exemplu, în conformitate cu capitolul IV din 

Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic) care se abate de la prevederile de răspundere de 

mai sus în avantajul Bosch Rexroth rămân neafectate. 

4.1.6. Limitările de răspundere de mai sus se vor aplica, de asemenea, în cazul unei culpe a unei 

persoane angajate de Bosch Rexroth în îndeplinirea obligațiilor sale și pentru răspunderea personală 

a angajaților, reprezentanților și organismelor corporative ale Bosch Rexroth. 

4.2. Răspunderea pentru produsele care sunt gratuite: 

 În măsura în care Produsele sunt furnizate gratuit, Bosch Rexroth nu își asumă nicio răspundere 

pentru daunele rezultate din utilizarea Produselor, cu excepția cazurilor de neglijență gravă sau 

intenție sau în cazul vătămării vieții sau a unui membru sau afectarea sănătății unui persoană. Orice 

eventuală răspundere pentru prejudiciu conform Legii nr. 240/2004 privind raspunderea 

producatorilor pentru daunele produse de produsele defecte nu este exclusa prin aceasta. 

5. Aplicabilitatea Termenilor și Condițiilor Generale de Cumpărare  

Termenii și condițiile generale de livrare, disponibile la 

https://www.boschrexroth.com/en/xc/home/legal, se vor aplica dacă nu se prevede altfel în acești 

Termeni și condiții.  

6. Drepturi de utilizare  

Documentația și alt conținut electronic furnizat de Bosch Rexroth conțin informații și conținut care 

este protejat prin drepturi de autor. Acestea nu pot fi utilizate în alte scopuri decât cele prevăzute în 

contract. Pentru aceasta, Clientul dobândește un drept de utilizare neexclusiv, netransferabil. Fără 

aprobarea în scris a Bosch Rexroth, nu sunt permise în special următoarele: realizarea de 

reproduceri suplimentare ale informațiilor sau conținutului, editarea sau prelucrarea acestora, 

dezvăluirea acestora către terți sau punerea lor la dispoziția publicului. Clientul nu poate elimina 

notificările privind drepturile de autor, mărcile comerciale, filigranele digitale sau alte rezerve de 

drepturi din informații sau conținut. 

7. Drepturi de autor  

7.1. Clientul se obligă să trateze în mod confidențial informațiile și alte materiale pe care Bosch 

Rexroth le-a marcat drept „confidențiale” sau care este/sunt în alt mod considerate confidențiale 

(denumite în continuare „Informații confidențiale”) și să nu le pună la dispoziția terților. Pentru a 

proteja Informațiile Confidențiale, Clientul va aplica același grad de grijă (dar nu mai puțin decât un 

grad rezonabil de grijă) ca și pentru propriile Informații Confidențiale de importanță similară.  

7.2. Obligația de confidențialitate conform sub-secțiunii I.7.1. de mai sus nu se aplică informațiilor 

confidențiale care (i.) era deja în posesia legală a Clientului înainte de a fi dezvăluit de Bosch 

Rexroth; (ii.) este sau devine public fără o încălcare a obligațiilor de către Client; (iii.) Clientul a primit 



legal de la terți fără nicio obligație de secret; (iv.) a fost dezvăluit terților de către Bosch Rexroth fără 

nicio obligație de secret; (v.) a fost dezvoltat chiar de Client; (vi.) trebuiau dezvăluite prin lege; sau 

(vii.) a fost dezvăluită de către Client cu acordul prealabil al Bosch Rexroth în scris. 

8. Utilizarea datelor și protecția datelor  

8.1. Bosch Rexroth respectă prevederile legale privind protecția datelor atunci când procesează 

datele cu caracter personal. Detaliile datelor colectate și procesarea respectivă a acestora sunt 

prezentate în avizul de protecție a datelor a Furnizorului.  

8.2. Bosch Rexroth are dreptul de a stoca, utiliza, transfera și/sau exploata toate informațiile - cu 

excepția datelor cu caracter personal - care sunt contribuite și create de către Client în legătură cu 

comanda de cumpărare, pentru orice scop dincolo de scopul contractului, de exemplu pentru 

scopuri statistice, analitice și interne. Acest drept este nelimitat și irevocabil.  

9. Alte prevederi diverse  

9.1. Dacă vreo prevedere a acestor Termeni și Condiții ar fi sau devine ineficientă sau inaplicabilă, 

eficacitatea și aplicabilitatea prevederilor rămase nu vor fi afectate de aceasta. În acest caz, 

prevederea ineficientă sau inaplicabilă va fi înlocuită cu un acord admisibil și executoriu care se 

apropie cel mai mult de scopul economic al prevederii ineficiente sau inaplicabile inițiale. Cele de 

mai sus se vor aplica în mod corespunzător și pentru completarea oricăror omisiuni contractuale. 

9.2. Instanțele din București, România, vor avea competență exclusivă asupra tuturor litigiilor legale 

care decurg din sau în legătură cu acești Termeni și Condiții. Bosch Rexroth are dreptul de a 

introduce acțiuni în justiție la o instanță cu jurisdicție la locul principal de activitate/sediul Clientului. 

9.3. Raporturile contractuale dintre părți sunt guvernate de legea României. Este exclusă aplicarea 

Tratatului ONU privind contractele de vânzare internațională de bunuri (CISG).  

9.4. Conformitatea la export: Părțile convin de comun acord că fiecare parte este ea însăși 

responsabilă pentru conformitatea cu reglementările de import și, respectiv, de export aplicabile 

acelei părți. Toate Produsele Bosch Rexroth sunt supuse prevederii ca executarea acestora să nu fie 

opusă de niciun impediment datorat reglementărilor naționale sau internaționale de control al 

exporturilor, în special embargourilor sau altor sancțiuni. Bosch Rexroth are dreptul de a rezilia 

contractul fără notificare dacă rezilierea este necesară pentru ca Bosch Rexroth să respecte 

reglementările legale naționale sau internaționale. În cazul unei astfel de rezilieri, Clientul este 

exclus să pretindă daune-interese sau alte drepturi ca urmare a rezilierii. 

9.5. Informații privind soluționarea online a litigiilor: Comisia Europeană oferă o platformă pentru 

soluționarea online a litigiilor (ODR). Această platformă este destinată să servească drept punct de 

contact pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor referitoare la obligațiile contractuale ale 

contractelor de cumpărare online și ale contractelor de servicii online. Platforma poate fi accesată 

la: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Notificare în temeiul articolului 25 capitolul III din 

Ordonanța nr. 38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți: 

Bosch Rexroth nu este obligat să ia parte la procedurile de soluționare a litigiilor în fața unui 

organism de conciliere a consumatorilor și a decis să nu participe la acestea în mod voluntar. 

 


