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1. General 
(1) Termenii și condițiile următoare reglementează 
toate livrările de bunuri și servicii cu condiția ca 
Cumpărătorul să acționeze în desfășurarea activității 
sale, Este o persoană juridică publică sau Este public 
fond. Orice termeni generali ai Cumpărătorului care 
contravin, suplimentul sau divergența de la termenii de 
mai Jos nu se aplică cu excepția cazului în care am 
consimțit în mod expres la același lucru în writing. 
Același lucru se va aplica atunci când redăm 
performanța rezervare hout în ciuda primirii notificării 
Termenii și condițiile cumpărătorului. 

(2) Declarații materiale și notificări de care trebuie 
depuse cumpărătorul după încheierea contractului (de 
ex stabilirea termenelor, notificarea defectelor, 
notificări privind rezoluția sau deduceri) sunt valabile 
numai atunci când sunt prezentate sub formă de text. 

(3) În măsura în care Este necesar pentru gestionarea 
activității noastre, noi au dreptul să stocheze și să 
proceseze datele Cumpărătorului în electro-formă 
frumoasă în măsura permisă de legile privind protecția 
datelor (în în special §28 din Legea germană privind 
protecția datelor). 
 

2. Declarații contractuale 
(1) Cotațiile noastre pot fi modificate în ceea ce 
privește prețul, cantitatea, termenul de livrare și 
disponibilitatea. Ne rezervăm dreptul pentru a 
modifica produsele și serviciile noastre în orice 
moment cu viitor efect. 

(2) Comanda de cumpărare plasată de Cumpărător 
trebuie să fie considerată o ofertă obligatorie. Cu 
excepția cazului în care se prevede altfel în document 
comanda de cumpărare comanda poate fi acceptată 
pentru un 2 perioada săptămânii care începe la data 
primirii comenzii. 

(3) Acceptarea va fi comunicată sub formă de text (de 
ex confirmarea comenzii) sau va fi considerată la 
furnizarea serviciului Bunuri către Cumpărător. 

(4) Ne rezervăm titlul și dreptul de autor la toate 
ofertele, desenele, înregistrări electronice de date, 
software și alte documente și Cumpărătorul nu va pune 
același lucru la dispoziția terților fără să fi obținut 
consimțământul scris anterior. 
 

3. Prețuri, termene de livrare 
(1) Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel, 
prețurile noastre sunt supuse condițiile prevăzute în 
lista de prețuri care este curentă la data contractul de 
vânzare este încheiat. Sunt „Ex Works” (EXW) 
Incoterms 2010), adică excluzând transportul, vama și 
importul taxe, asigurare, TVA și ambalare. Vom 
percepe TVA la rata aplicabilă la data efectuării. Vom 
facture lucrări de instalare, asamblare și punere în 
funcțiune la un moment dat și bază materială. 

(2) În cazul în care data livrării sau a performanței este 
mai mare de 3 luni după data contractului, avem 
dreptul la timp notificare către Cumpărător și înainte 
de livrare sau executare mance pentru a ajusta prețul 
în așa fel cum este necesar orice dezvoltare generală a 
prețurilor în afara controlului nostru (de ex. fluctuații 
ale cursului de schimb, reglementări valutare, taxe 
vamale modificări, creșteri ale costurilor materiale și de 
producție) sau prin modificări ges de furnizori. Pentru 
livrări de bunuri sau servicii în termen de trei luni de la 
data contractului se aplică prețul contractului în orice 
eveniment. 

(3) În legătură cu acordurile-cadru cu o clauză de preț, 
perioada de trei luni începe să curgă la data intrării în 
vigoare din acord. 

(4) Începerea termenului de livrare cotat va fi sub 
rezerva clarificării tuturor problemelor tehnice și 
adecvate și executarea în timp util de către Cumpărător 
a obligațiilor sale. 

(5) În cazul în care nu livrăm la o dată de livrare 
convenită și un astfel de eșec este cauzat de un act sau  
 

 
 

o omisiune din partea noastră Cumpărătorul ne va 
acorda o prelungire în scris de cel puțin 3 saptamani. În  

cazul în care la expirarea perioadei de grație, livrarea 
este încă neînceput și Cumpărătorul dorește să rescrie 
contract sau solicită daune în locul executării, 
Cumpărătorul trebuie să stabilească anterior un 
termen final și rezonabil în scris indicând expres 
intenția sa. 

(6) În cazul în care o dată de livrare convenită este 
întârziată fără a noastră 

implicit din cauza nerespectării furnizorului de bunuri 
comandat la timp, în ciuda faptului că a plasat în mod 
corespunzător o comandă pentru în același timp, 
termenul de livrare este prelungit cu un termen 
rezonabil od. În cazul în care am informat în mod 
corespunzător Cumpărătorul cu privire la partea de jos 
performanța și o astfel de piedică nu este doar o 
temporare 

natura noastră vom avea dreptul de a rezilia contractul 
fie în contract integral sau parțial. 

7) În cazul în care există o întârziere la asamblare, 
instalare și punerea în funcțiune a mărfurilor fără a ne 
cumpăra în mod implicit Cumpărătorul suportă costul 
timpului de așteptare și orice călătorie suplimentară 
cheltuielile suportate de personalul nostru de 
asamblare. 

(8) Termenele de livrare se referă la teritoriul Federal 

Republica Germania, cu excepția insulelor sale. 
 

4. Actul lui Dumnezeu, frustrarea contractului, 
rezervarea   Performanţă 
În cazul unui act de dumnezeu care ne afectează pe noi 
înșine sau furnizorii noștri, avem dreptul să suspendăm 
performanțele noastre obligația de a livra pe durata 
acesteia. Același lucru este valabil se aplică în caz de 
lipsă de energie, materii prime, kes, acte adoptate de 
autorități sau întreruperi 

operațiuni sau tranzit. Acolo unde există o schimbare 
considerabilă în circumstanțele predominante la 
formarea contractului ceea ce face ca performanța să 
nu fie rezonabilă, ne rezervăm dreptul pentru a rescrie 
contractul. Executarea obligațiilor noastre este sub 
rezerva respectării lor cu cele naționale și 
internaționale legislație comercială, sancțiuni și 
embarguri. 
 

5. Condiții de livrare, loc de executare, trecerea 
riscului 
(1) Marfa va fi livrată Ex Works (EXW Incoterms 2010) 
care este și locul de performanță pentru livrarea mărfii 
și pentru orice performanță suplimentară. La cerere și 
cheltuielile Cumpărătorului mărfurile vor fi expediate 
altuia destinație (vânzare prin livrare către un alt loc 
decât locul din performanţă). Cu excepția cazului în 
care s-a convenit altfel, vom fi îndreptățit să determine 
modalitatea de expediere (în special companie de 
transport maritim, ruta de transport și ambalare). 

(2) Furnizăm mărfurile ambalate acolo unde se 
obișnuiește în comerț. Oferim ambalaje împreună cu 
mijloace de protecție și transport pe baza experienței 
noastre și pentru contul Cumpărătorului. Cu excepția 
cazului în care a convenit altfel ambalajele de scris și 
orice mijloace de protecție sau de transport sunt 
nerambursabile, cu excepția cazului în care este 
obligatoriu prin lege. Adiţional costuri suportate din 
cauza cerințelor specifice de expediere din 
Cumpărătorul va fi suportat de Cumpărător. Același 
lucru se aplică în legătură cu orice creștere a costului 
de expediere sau suplimentar costuri pentru transport  

redirecționat, depozitare etc., cu excepția cazului în 
care transportul este plătit a fost de acord.  

(3 Riscul de distrugere, pierdere sau deteriorare a 
mărfurilor trebuie trece la Cumpărător la expediere sau 
în caz de colectare de către Cumpărător  atunci când 
mărfurile sunt puse la dispoziție pentru colectare. În 
cazul în care livrarea este întârziată din cauza implicită  

 
 

a Cumpărătorului riscul va transmite o notificare de 
pregătire pentru expediere.  

(4) Furnizarea de bunuri sau servicii prin tranșă este 
permisă cu excepția cazului în care este nerezonabil 
pentru Cumpărător. 

(5) În cazul în care mărfurile au fost vizibil deteriorate 
în timpul navei mențiunea Cumpărătorului va nota 
același lucru în documentul de expediere menționează, 
asigură întocmirea unui raport de către competent 
autoritățile fără întârziere și ne anunță. 
 

6. Păstrarea titlului 
(1) Bunurile vândute vor rămâne proprietatea noastră 
până la plata tuturor cererile în cadrul relației de 
afaceri au fost primite de la cumpărătorul. 

(2) Cumpărătorul poate revinde bunuri supuse 
rezervării dreptul de proprietate în cadrul activităților 
comerciale datorate. Dacă Cumpărătorul vinde aceste 
mărfuri fără a primi achiziția complete preț în avans sau 
concomitent cu predarea la articolul cumpărat, el va fi 
de acord cu rezervarea unui titlu cu al său Cumpărătorii 
în conformitate cu aceste condiții. Cumpărătorul prin 
aceasta ne atribuie revendicările sale în baza acestei 
revânzări și a drepturilor sub rezerva titlului convenit. 
El este de acord la cererea noastră pentru a notifica 
cesiunea către Cumpărători și pentru a ne furniza 
informațiile necesare pentru a revendica drepturile 
noastre împotriva Cumpărătorii și să predea 
documente. Indiferent de cesiune Cumpărătorul nu 
este autorizat să colecteze decât plăți în cadrul 
revânzării, atât timp cât se conformează în mod 
corespunzător obligații față de noi.  

(3) Dacă Cumpărătorul lucrează sau prelucrează 
mărfurile rezervării noastre titlul se extinde pentru 
acoperirea întregului nou articol. În cazul prelucrării, 
combinării sau amestecării cu bunuri externe de către 
Cumpărător vom dobândi titlu în fracție care 
corespunde valorii facturii a bunurilor noastre către cel 
al celorlalte obiecte folosite de Cumpărător la vremea 
respective a avut loc prelucrarea, combinarea sau 
amestecarea. 

(4) Dacă mărfurile supuse rezervării dreptului de 
proprietate sunt combinate ned sau amestecat cu un 
principiu bun care aparține Cumpărătorului, acesta din 
urmă atribuie în plus drepturile sale asupra noului bun 
pentru noi. Dacă Cumpărătorul combină sau amestecă 
mărfurile supuse rezervarea titlului cu un principiu bun 
aparținând unei treimi parte împotriva plății, el își 
atribuie cererile de plată împotriva terțului nostru. 

(5) Dacă valoarea valorilor mobiliare oferite de noi 
depășește valoarea noastră cu mai mult de 10 la sută, 
ne angajăm să punem în libertate valori mobiliare 
legăturile la alegerea noastră la cerere de către 
Cumpărător. 

(6) În cazul în care mențiunea de mai sus a clauzelor de 
titlu este nulă sau nerespectabile conform legii statului 
/ țării din pe care sunt situate mărfurile, garanția 
garanției care corespunde se consideră căderi pentru 
păstrarea titlului în statul / țara respective a fi de 
accord. 
 

7. Termeni de plată, compensare, drept de retenție 
(1) Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel, 
Cumpărătorul va remite plata pretului de achizitie la 30 
de zile de la livrare sau acceptare acordarea mărfurilor 
și emiterea facturii. 

(2) Cecurile și cambiile sunt acceptate numai ca plata 
conditionata, cambii prin acord separate numai. Taxele 
de schimb și alte taxe de plată sunt pentru contul 
Cumpărătorului și sunt datorate imediat plății. 

(3) La expirarea termenului de plată Cumpărătorul este 
considerată ca neplată a plății. Dobânda se acumulează 
la preț în timpul defecțiunii la cursul legal. Ne rezervăm 
dreptul de a solicita compensații suplimentare pentru 
neplată. Creanțe de dobândă împotriva persoanelor 
care acționează în cursul activității lor conform dans cu  
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Articolul 353 din Codul comercial german (HGB) rămân 
neafectate de cele menționate anterior. 

(4) Cumpărătorul poate compensa sau exercita doar 
drepturi de păstrare în raport cu cererile 
reconvenționale necontestate sau cu cererile 
reconvenționale la care nu mai avem recurs să apelăm. 
În cazul în care mărfurile furnizate sunt drepturi de 
cumpărare defecte în cazul defectelor vor rămâne 
neafectate. 
 

8. Calitatea mărfurilor, garanție 
(1) Calitatea mărfurilor furnizate este determinată de 
firma noastră descrierile produselor, specificațiile și 
etichetele. Indiferent de Cu toate acestea, 
Cumpărătorul este obligat să verifice el însuși 
adecvarea bunurilor și serviciilor în acest scop necesar. 

(2) Nu ne asumăm nicio garanție pentru produsul și 
serviciul nostrum descrieri în sensul §443 din civilul 
german Cod (BGB). 

(3) Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice în 
cursul dezvoltării produselor noastre. 
 

9. Drepturile cumpărătorului în cazul defectelor 
(1) Mărfurile furnizate de noi corespund regulii 
europene latoriile și standardele în vigoare în prezent. 
Nu dăm nici o garanție ca mărfurile să respecte alte 
reglementări naționale. Unde mărfurile trebuie să fie 
puse în funcțiune peste mări, Sibilitatea 
Cumpărătorului pentru a se asigura că mărfurile sunt în 
conforcorespund cu cerințele și standardele legale 
relevante și acolo unde este necesar pentru a face 
adaptări adecvate. 

(2) Cumpărătorul nu are dreptul să depună o cerere pe 
baza livrare defectă sau performanță în cazul în care 
valoarea redusă sau comercializarea bunurilor livrate 
sau a serviciilor furnizate estenominal. 

(3) În cazul în care mărfurile livrate de noi sunt defecte 
și Cumpărătorul ne-a notificat în scris despre aceasta în 
cel târziu la 28 zile după data livrării, la opțiunea 
noastră, vom livra a înlocuirea sau remedierea 
defectului. Cumpărătorul ne va acorda o perioadă 
rezonabilă de cel puțin 10 zile lucrătoare pentru a fi 
efectuată la fel. 

(4) Cumpărătorul are dreptul să solicite rambursarea 
costuri suportate din cauza livrării înlocuitoare sau 
retragere moartea defectului în măsura în care astfel 
de costuri nu sunt majorate la transportul ulterior al 
mărfurilor livrate la altă locație decât locația de 
expediere inițială, cu excepția cazului în care scopul 
pentru care sunt destinate mărfurile necesită același 
lucru. 

5) În cazul în care nu suntem în măsură să remediem 
defectează sau livrează un înlocuitor la care 
Cumpărătorul are dreptul de a se rescrie cind 
contractul sau pentru a cere o reducere rezonabilă a  

pretul de cumparare. Renunțarea la contract este 
permisă doar în cazul în care Cumpărătorul anterior 
stabilește o finală și rezonabilă termen în scris, indicând 
expres intenția sa. 

(6) Cumpărătorul va păstra un drept sau un recurs 
împotriva noastră în sensul §478 din Codul civil german 
(BGB) în măsura în care Cumpărătorul nu a convenit 
termenii cu Cumpărătorul care depășesc răspunderea 
legală pentru defecte. 
 

10. Daune 
(1) Cu excepția cazului în care se prevede altfel în acești 
termeni, inclusive următoarele dispoziții suntem 
răspunzători pentru contract și non-încălcări 
contractuale în conformitate cu statutul aplicabil 
prevederi ry. 

(2) Suntem răspunzători pentru daune pentru orice 
cerere indiferent de cererea sa bază legală în care am 
acționat cu întârziere de bună voie sau în brut manieră 
neglijentă. Pentru revendicările bazate pe neglijență 
suntem responsabili în conformitate cu dispozițiile 
legale după cum urmează: 

 

 

(a) Răspunderea pentru daunele cauzate de vătămarea 
corporală nu Este sub-se limitează la orice limitare a 
răspunderii, 

(b) Răspunderea pentru daunele cauzate de încălcarea 
unui termen semnificativ de contractul se limitează la  

Despăgubiri pentru daune care erau previzibile și sunt 
în mod normal suportate; un termen material de 
contractul este orice termen caracteristic performanței 
a contractului și pe care cumpărătorul ar putea în mod 
normal se bazează. 

(c) Răspunderea pentru orice alte daune, altele decât 
cele suferite de către Bunuri, pentru a include fără 
limitare pierderea este un profit sau orice altă pierdere 
pecuniară cumpărată de Cumpărătorexcluse. 

(3) Limitările răspunderii prevăzute la alin. (2) mai sus 
resaid se va aplica încălcărilor tuturor persoanelor 
pentru care suntem legal răspunzător. Nu se aplică 
acolo unde am dat un garantarea calității mărfurilor și 
în legătură cu aceasta revendicări ale Cumpărătorului 
făcute în conformitate cu Legea privind răspunderea 
produselor. 

(4) În cazul unei încălcări care nu dă bunurile defectuos 
Cumpărătorul nu are dreptul să rezilieze sau rescrie 
contractul în care suntem responsabili pentru 
încălcare. Notificarea de reziliere sau rezoluție trebuie 
să fie scrisă. Notificare de e-mail sau facsimil nu este 
suficient pentru forma scrisă necesară MENT. În caz 
contrar, se aplică dispozițiile legale. 

(5) Orice cerere formulată de Cumpărător pentru 
rambursarea sumei cheltuielile irosite sunt supuse 
celor menționate anterior. 
 

11. Limitarea 
Termenul de prescripție pentru cererile bazate pe 
furnizarea de defecte bunuri și servicii, precum și 
pentru cererile de daune este de un an. Termenul de 
prescripție menționat anterior nu se aplică mai mult 
timp termenele de prescripție sunt prevăzute de lege 
(de exemplu, pentru structuri §§438 s.1. 2 din Codul 
civil german (BGB), drepturi de drept recurs 479 Cod 
civil german (BGB) și defecte de construcție § 634a s.1 
nr.2 Cod civil german (BGB) precum și la 
revendicărimbazat pe implicit de voință, imprudență 
brută sau vătămare corporală creanțe și creanțe în 
temeiul Legii privind răspunderea produselor 
(Produkthaftungsgesetz). 
 

12. Subcontractanți 
În cazul în care furnizăm lucrări de asamblare, avem 
dreptul să angajămsubcontractori. 
 

13. Securitate 
În cazul în care, după încheierea contractului, suntem 
conștienți de faptul că Cumpărătorul este într-o poziție 
financiară adversă pe care o putem oferi performanța 
noastră este condiționată de asigurarea unei garanții 
care este obișnuit în relațiile comerciale. O astfel de 
securitate este furnizate de Cumpărător într-un termen 
rezonabil. Unde securitatea solicitată nu este furnizată 
în termenul stability vom avea dreptul să rescriem 
contractul. 
 

14. Dezvăluirea 
(1) Pe durata și după încetarea prezentului contract, 
părțile nu vor dezvălui terților sau nu le vor folosi 
Obiectivele de afaceri nu au autorizație de informații 
confidențiale pe (să includă fără limitare cotații, 
documente, samples, schițe, intenții de afaceri, date 
personale, probleme, date și / sau 
soluții problemă sau orice alt know-
how de orice fel precum și informații 
obținute vizual prin inspecția 
plantelor sau facilități) primite de la 
cealaltă parte sau din care părțile au 
devenit conștienți din cauza 
colaborării lor. Cele sus-menționate 
obligația de dezvăluire se aplică și în  

 

 

Legătură cu exi stența și conținutul acestui contract. 
Părțile vor, de asemenea impun această obligație 
angajaților lor. 

(2) Această obligație de dezvăluire nu se aplică 

informațiilor pe care: 

• era deja cunoscut de cealaltă parte înainte de contract, 

• a fost dezvoltat independent sau dobândit legal de la terțe 

părți, 

• este sau intră în domeniul public sau este starea artă sau 

• a fost eliberat pentru dezvăluirea de către partea de 

dezvăluire.  

(3) La rezilierea contractului, părțile se 
întorcnerecuperea tuturor documentelor și 
informațiilor confidențiale ale o altă parte sub formă 
tangibilă sau imaterială sau la cererea cealaltă parte 
distruge același lucru sau în măsura în care reaspecta 
ethnic nable șterge irevocabil același lucru. 

(4) Părțile trebuie să respecte legislația privind 
protecția datelor menționează, în special în cazul în 
care se acordă acces la spații sau hardware sau 
software al celeilalte părți. Ei se angajează măsuri 
adecvate pentru a se asigura că agenții vicari și terții 
părțile care acționează în numele lor trebuie să 
respecte, de asemenea, aceleași dispoziții. 
 

15. Jurisdicție, alegerea legii, separabilitate 
(1) Pentru cumpărătorii al căror sediu principal este 
situat în Uniunea Europeană toate litigiile care decurg 
din acești termeni iar condițiile vor fi soluționate în fața 
instanțelor din Arnsberg, Germania. Ne rezervăm 
dreptul de a da în judecată Clientul la prințul său loc de 
afaceri ciple.Pentru cumpărătorii al căror sediu 
principal este situat în afara Uniunii Europene, toate 
litigiile care decurg din acestea termenii și condițiile se 
stabilesc în final în conformitate cu Regulile Instituției 
Germane de Arbitraj e.V. (DIS) fără a apela la instanțele 
de drept obișnuite. Locul din arbitrajul va fi Frankfurt 
am Main, Germania. Arbitrul tribunalul este format din 
trei arbitri. Arbitrajul va fi Engleză. 

(2) Acești termeni și toate raporturile juridice dintre noi 
și Cumpărătorul este guvernat de legile Germaniei, cu 
excepția cazurilor Convenția Națiunilor Unite privind 
vânzările internaționale din Marfa (CISG). 

(3) În cazul în care există o prevedere a acestor termeni 
și condiții generaleinvalidă total sau parțial, 
valabilitatea celorlalte dispoziții vor rămâne 
neafectate. Părțile vor înlocui cele invalide dispoziție cu 
o dispoziție care să corespundă cât mai aproape 
posibille la scopul comercial al dispoziției invalide 
inițiale. 
 

16. Dreptul de acces pentru inspectorii MPA 
Cumpărătorul și utilizatorul raftului de depozitare 
asigurat de calitate și instalațiile de rafturi își declară 
disponibilitatea de a acorda inspectori a Institutului de 
Testare a Materialelor (Materialprüfungsamt) din Nord 
Rin Westfalia acces la site-urile de instalare în orice 
moment și pentru a permite testarea calității și a 
implementării. O astfel de testare este parte a unei 
proceduri de certificare și nu este nicio taxă pentru 
Cumpărător sau utilizator. 

 

 

Toate prețurile sunt listate în Euro pe articol sau altfel descris, la care se 
adaugă TVA legală, ucrări Franco, neamintite sângerat. Indiferent de 
ermenele de livrare a conținutului catalogului sunt cele confirmate de 
fabrica de producție. Toate ilustrațiile sunt fără decor. 
 

Suma minimă a comenzii de achiziție:   50, 00 € 
Suprataxă pentru cantitatea insuficientă de comandă:  15, 00 € 
 

Prețurile sunt valabile de la 1 aprilie 2019. Toate celelalte prețuri nu mai 
sunt valabile după această dată. 


