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1. Aplicare
1.1 Acesti Termeni si Conditii Generale (denumite in continuare
„Conditiile”) se aplica tuturor liv rarilor si serv iciilor Würth Elektronik
Romania S.r.l. (denumita in continuare „Würth Elektronik”) chiar daca
nu se f ace ref erire la acestea in contractele subsecv ente. Orice termeni
si conditii ale clientului care intra in conf lict cu, suplimenteaza sau
dev iaza de la aceste Conditii nu v or dev eni parte a contractului cu
exceptia cazului in care aplicarea acestora este aprobata in mod expres
de Würth Elektronik in scris. Aceste Conditii se aplica chiar daca Würth
Elektronik accepta o liv rare sau un serv iciu din partea clientului f ara
rezerv e av and cunostinta de termenii si conditiile conf lictuale sau
dev iante ale clientului.
1.2 Acordurile care suplimenteaza sau dev iaza de la aceste Conditii si
care se incheie intre client si Würth Elektronik pentru executarea unui
contract trebuie stabilite in scris in contract. Acest aspect se aplica si
anularii acestei cerinte priv ind f orma scrisa.
1.3 Orice drepturi in af ara acestor Conditii care ii rev in Würth Elektronik
prin lege v or ramane neaf ectate.
2. Oferta si nasterea contractului
2.1 Of ertele de la Würth Elektronik v or f i supuse modif icarii si
neobligativ itatii, cu exceptia cazului in care se precizeaza in mod expres
ca sunt obligatorii.
2.2 Fotograf iile, schitele, inf ormatiile ref eritoare la greutate,
dimensiune, perf ormanta si consum, precum si alte descrieri ale
marf urilor din documentatia af erenta of ertei v or f i doar aproximari, cu
exceptia cazului in care se precizeaza in mod expres ca sunt obligatorii.
Acestea nu constituie un acord cu priv ire la, sau o garantie legata de,
calitatea corespunzatoare a marf urilor.
2.3 Würth Elektronik isi rezerv a toate drepturile de proprietate si
drepturile de autor asupra oricaror documente din of erta. Aceste
documente nu pot f i puse la dispozitia niciunui tert.
2.4 Comenzile de la client au caracter obligatoriu. Würth Elektronik
poate accepta comenzile prin transmiterea unei conf irmari scrise a
comenzii, prin realizarea liv rarii sau f urnizarea serv iciilor.
2.5 Executarea comenzilor conf orm documentelor care urmeaza a fi
f urnizate de client v a necesita aprobarea scrisa a Würth Elektronik.
2.6 Contractele care sunt incheiate v or obliga clientul sa accepte si sa
plateasca pentru marf urile sau serv iciile comandate.
3. Preturile, plata, despagubirile
3.1 Pretul conv enit v a f i intotdeauna decisiv . Nu vor f i incluse in pret, in
special, costurile pentru ambalare, transport, asigurare, taxe v amale,
impozite si TVA. TVA-ul statutar v a f i precizat separat pe f actura, la rata
statutara aplicabila la data emiterii f acturii.
3.2 Pentru serv iciile care nu v or f i executate in interv al de patru luni de
la incheierea contractului, Würth Elektronik v a av ea dreptul sa ajusteze
pretul in conf ormitate cu orice cresteri salariale si ale costurilor
materialelor care se v or f i produs intre timp. Acelasi aspect se aplica
serv iciilor care urmeaza a f i f urnizate ca parte a obligatiilor continue.
Daca Würth Elektronik a conv enit cu clientul ca preturile sa depinda de
f actori de pret specif ici, de exemplu, preturile la materiile prime,
modif icarile f actorilor de pret pot conduce la ajustari de pret, indif erent
de perioada executarii.
3.3. Cu exceptia cazului in care se conv ine altcev a, plata se v a realiza
net in termen de 30 de zile de la data f acturarii. Würth Elektronik va
av ea, totusi, dreptul sa execute liv rarile ramase sau sa f urnizeze
serv iciile cu conditia platii in av ans sau a f urnizarii unei garantii daca nu
exista relatii comerciale anterioare cu clientul, liv rarile se realizeaza in
strainatate, sediul social al clientului este in strainatate sau daca exista
orice alte motiv e care ridica Würth Elektronik indoieli cu priv ire la f aptul
ca plata se v a realiza prompt dupa liv rarea sau f urnizarea serv iciilor.
3.4 Daca, dupa incheierea contractului, Würth Elektronik ia cunostinta
de circumstante care ar putea reduce in mod considerabil bonitatea
clientului si care ar putea pune in pericol plata debitelor restante ale
clientului catre Würth Elektronik in baza contractului indiv idual, Würth
Elektronik v a av ea dreptul sa ref uze continuarea executarii contractului
pana la ef ectuarea platii de catre client sau f urnizarea garantiilor in
acest sens. In cazul in care clientul nu ef ectueaza plata, toate debitele
catre Würth Elektronik care sunt restante din partea clientului v or
dev eni exigibile imediat.
3.5 Plata se v a considera ef ectuata la data la care Würth Elektronik
poate dispune de suma datorata. Atunci cand se achita prin cec, plata
se v a considera ef ectuata doar dupa ce cecul a f ost incasat si Würth
Elektronik poate dispune de suma. Taxele af erente discounturilor si alte
costuri af erente cecurilor v or f i suportate de client. In cazul neef ectuarii

platii, clientul v a achita dobanda de intarziere la rata de 9 puncte
procentuale peste rata de baza. Dreptul de a ridica alte pretentii de
daune nu este exclus.
3.6 Würth Elektronik v a av ea dreptul la plati ale creditului ef ectuate de
catre client mai intai pentru debitele mai v echi. Daca s -au acumulat deja
costuri si dobanzi, Würth Elektronik v a av ea dreptul sa crediteze plata
mai intai catre costuri, apoi catre dobanda si in f inal catre creanta
principala.
3.7 Creantele clientului care trebuie compensate pot f i stinse sau
utilizate pentru af irmarea unui drept de retentie al clientului doar daca
au dev enit def initiv e prin intermediul unei hotarari judecatoresti sau
daca nu sunt contestate. Un drept de retentie poate f i af irmat de client
doar daca cererea de compensare a clientului se bazeaza pe aceeasi
relatie contractuala.
4. Livrarile
4.1 Perioadele si datele de liv rare v or f i obligatorii doar pentru Würth
Elektronik in cazul in care Würth Elektronik declara sau conf irm a in mod
explicit ca acestea sunt obligatorii. Perioadele de liv rare conv enite v or
f i considerate indeplinite daca marf urile au f ost predate persoanei
responsabile cu transportul de la sediul social al Würth Elektronik sau
de la unul dintre depozitele Würth Elektronik inainte de expirare a
acestei perioade sau in cazul in care Würth Elektronik a transmis o
notif icare conf orm careia sunt gata de expediere, dar nu au plecat de la
sediul social sau de la depozit deoarece clientul a declarat ca nu va
accepta marf urile.
4.2 In cazul in care realizarea liv rarilor conv enite sau f urnizarea
serv iciilor Würth Elektronik necesita cooperarea clientului, clientul se va
asigura ca Würth Elektronik primeste toate inf ormatiile si datele
necesare si adecv ate in timp util si ca acestea sunt de calitatea
solicitata. Daca este necesara programarea, clientul v a f urniza Würth
Elektronik intreaga putere de prelucrare computerizata necesara,
datele de testare si capacitatile de introducere a datelor in timp util si
intr-o masura suf icienta.
4.3 Perioada de liv rare nu v a incepe inainte ca toate documentele,
inf ormatiile, aprobarile si autorizatiile care urmeaza a f i f urnizate de
client sa f i f ost f urnizate complet si orice probleme tehnice sa f i f ost
clarif icate si orice plata anticipata conv enita sa f i f ost primita. Ca o
premisa pentru respectarea perioadei de liv rare sau a datei de liv rare,
clientul trebuie sa isi indeplineasca celelalte obligatii in mod adecv at si
in timp util. Respectarea termenelor de liv rare si a datelor de liv rare
conv enite se supune conditiei ca Würth Elektronik sa primeasca din
partea propriilor f urnizori liv rarile in timp util si in mod adecv at. Orice
schimbari sau modif icari care sunt conv enite ulterior cu Würth
Elektronik pot av ea ca rezultat o prelungire rezonabila a datelor de
liv rare conv enite.
4.4 Würth Elektronik v a av ea dreptul sa realizeze liv rari partiale
rezonabile si sa f urnizeze serv icii partiale. Cu exceptia cazului in care
se conv ine altcev a in mod expres, liv rarile si serv iciile inainte de term en
v or f i permise.
4.5 In cazul in care clientul ref uza acceptarea sau incalca alte obligatii
de cooperare, Würth Elektronik poate pretinde despagubiri pentru
daunele cauzate incluzand orice cheltuieli suplimentare si costuri de
depozitare. Orice alte pretentii raman neaf ectate. Würth Elektronik va
av ea dreptul, dupa f ixarea unui termen ulterior rezonabil, sa dispuna in
alt mod marf urile si sa f urnizeze clientului marf uri noi in cadrul unui
termen prelungit rezonabil.
5. Transferul riscului/expedierea
5.1 Riscul pierderii accidentale sau a deteriorarii accidentale a
marf urilor se v a transf era la client cel mai tarziu atunci cand marf urile
sunt predate clientului sau, in cazul in care se conv ine ca marf urile sa
f ie expediate, in acelasi timp cu predarea marf urilor catre compania de
expeditie, transportatorul de marf a sau catre orice alta persoan a
instruita sa realizeze expedierea. Aceasta se v a aplica si liv rarilor
partiale sau cazului in care s-a conv enit ca expedierea este cu „taxa de
transport platita” sau gratuita. In absenta instructiunilor scrise din partea
clientului, Würth Elektronik v a av ea dreptul sa aleaga transportatorul si
itinerariul la latitudinea sa si dupa o ev aluare adecv ata a
circumstantelor. La solicitarea si pe cheltuiala clientului, Würt h
Elektronik v a intocmi o asigurare de transport pentru a asigura marf urile
pentru riscurile specif icate de client.
5.2 In cazul in care exista o intarziere la predare sau expediere din
motiv e pentru care este responsabil clientul, riscul se v a transf era la
client la data la care marf urile sunt pregatite pentru a f i expediate si
Würth Elektronik inf ormeaza clientul in acest sens.
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5.3 In cazul in care Würth Elektronik alege tipul de expediere, ruta de
expediere si/sau persoana care sa realizeze expedierea, W ürth
Elektronik v a f i responsabila doar pentru abaterile sav arsite cu intentie
sau neglijenta grav a rezultata din aceasta alegere.
6. Dreptul de retentie
6.1 Marf urile f urnizate raman in proprietatea Würth Elektronik pana
cand toate debitele clientului f ata de Würth Elektronik rezultate din
relatia comerciala au f ost achitate integral. Daca obligatiile Würth
Elektronik care urmeaza a f i indeplinite includ liv rarea de sof tware, pana
la ef ectuarea platii integrale a oricaror debite, clientului i se v a acorda
in orice caz doar un drept de utilizare rev ocabil. Aceste debite includ,
de asemenea, creante af erente cecurilor si cambiilor, precum si creante
af erente conturilor curente. Clientul v a f i obligat sa manipuleze toate
marf urile pentru care exista drept de retentie si, in timpul aplicarii
dreptului de retentie, sa o f aca cu diligenta necesara. In special, clientul
este obligat sa asigure in mod suf icient marf urile pe propria cheltuiala
impotriv a daunelor prov ocate de incendii, inundatii si f urt la v aloarea lor
de inlocuire. Clientul cesioneaza prin prezentul catre Würth Elektronik
toate pretentiile de despagubiri rezultate din aceasta asigurare. Würth
Elektronik accepta prin prezentul cesiunea. Daca nu este permisa
cesiunea, clientul isi instruieste prin prezentul in mod irev ocabil
asiguratorul sa ef ectueze plati, daca este cazul, doar catre Würth
Elektronik. Aceasta nu af ecteaza niciun f el de alte pretentii ale Würth
Elektronik. La cerere, clientul trebuie sa f urnizeze Würth Elektronik
dov ezi ale incheierii politei de asigurare.
6.2 Clientului i se v a permite sa v anda marf urile care f ac obiectul
dreptului de retentie doar in cursul activ itatii uzuale. Clientul nu v a av ea
dreptul sa constituie un gaj asupra marf urilor care f ac obiectul dreptului
de retentie, sa le transf ere printr-o garantie sau sa intocmeasca orice
alte dispozitii care pot pune in pericol dreptul de proprietate al Würth
Elektronik. In caz de sechestru judiciar sau alte masuri asiguratorii din
partea tertilor, clientul trebuie sa notif ice Würth Elektronik f ara intarziere
nejustif icata in scris si sa f urnizeze toate inf ormatiile solicitate, sa
inf ormeze tertul cu priv ire la drepturile de proprietate ale Würth
Elektronik si sa asiste cu masurile luate de Würth Elektronik pentru a
proteja marf urile care f ac obiectul dreptului de retentie. Clientul va
suporta orice costuri pentru care este responsabil si care sunt necesare
pentru eliminarea masurii asiguratorii si recuperarea marf urilor, daca si
in masura in care aceste costuri nu pot f i obtinute de la tert.
6.3 Clientul cesioneaza prin prezentul catre Würth Elektronik toate
debitele rezultate din rev anzarea marf urilor, inclusiv toate drepturile
conexe, indif erent daca marf urile care f ac obiectul dreptului de retentie
sunt rev andute f ara sau dupa prelucrarea ulterioara. Würth Elektronik
accepta prin prezentul aceasta cesiune. In cazul in care aceasta
cesiune nu este permisa, clientul instruieste prin prezentul in mod
irev ocabil debitorul tert sa ef ectueze platile, daca este cazul, doar catre
Würth Elektronik. Clientul are autoritatea, care poate f i rev ocata in orice
moment, de a incasa debitele cesionate de Würth Elektronik in calitate
de administrator in numele Würth Elektronik. Toate sumele incasate
trebuie remise catre Würth Elektronik imediat. Würth Elektronik poate
rev oca autoritatea clientului de a incasa debitele si dreptul acestuia de
a rev inde marf urile in cazul in care clientul nu isi indeplineste in mod
corespunzator obligatiile de plata catre Würth Elektronik, in cazul in
care clientul nu ef ectueaza plata sau inceteaza plata sau daca se
depune o cerere pentru instituirea procedurilor de insolv enta asupra
activ elor clientului. Orice rev anzare a acestor debite f ace obiectul
aprobarii anterioare a Würth Elektronik. Autoritatea clientului de a
incasa v a inceta odata cu notif icarea cesiunii catre debitorul tert. In
cazul rev ocarii autoritatii de incasare, Würth Elektronik poate solicita
dezv aluirea de catre client a tuturor debitelor cesionate, precum si a
numelor debitorilor respectiv i, f urnizarea tuturor inf ormatiilor necesare
pentru incasare, f urnizarea documentelor af erente si inf ormarea
anterioara a debitorilor cu priv ire la cesiune, precum si, in cazul
persoanelor f izice, cu priv ire la transf erul de date cu caracter personal
ale acestora catre Würth Elektronik.
6.4 In caz de neplata din partea clientului, Würth Elektronik v a av ea
dreptul sa rezilieze contractul f ara a prejudicia celelalte drepturi ale
sale. Clientul trebuie sa acorde imediat Würth Elektronik, sau oricarui
alt tert angajat de Würth Elektronik, accesul la marf urile care f ac
obiectul dreptului de retentie, sa predea aceste marf uri si sa inf ormeze
Würth Elektronik cu priv ire la locul in care se af la aceste marf uri. Dupa
o av ertizare oportuna in acest sens, Würth Elektronik poate dispune in
alt mod de marf urile care f ac obiectul dreptului de retentie in scopul
satisf acerii pretentiilor sale cuv enite impotriv a clientului.
6.5 Orice prelucrare sau modif icari realizate de catre client la marf urile
care f ac obiectul dreptului de retentie v or f i considerate intotdeauna a fi

f ost realizate in numele Würth Elektronik. Dreptul clientului de a
dobandi titlul de proprietate asupra marf urilor care f ac obiectul dreptului
de retentie continua sa existe ca un drept de a dobandi titlul de
proprietate asupra articolului prelucrat sau modif icat. Daca marf urile
sunt prelucrate, combinate sau amestecate cu alte marf uri care nu sunt
detinute de Würth Elektronik, Würth Elektronik v a dobandi un interes de
co-proprietate asupra noului articol care este egal cu raportul dintre
v aloarea marf urilor f urnizate si v aloarea celorlalte articole prelucrate la
momentul prelucrarii. Clientul v a depozita noile articole in numele Würth
Elektronik. Sub toate celelalte aspecte, articolul creat prin prelucrar e
sau modif icare v a f i guv ernat de aceleasi prev ederi ca si marf urile care
f ac obiectul dreptului de retentie.
6.6 La solicitarea clientului, Würth Elektronik v a f i obligata sa transmita
garantiile reale mobiliare la care are dreptul Würth Elektronik in masura
in care v aloarea realizabila a acestor garantii reale mobiliare depaseste
debitele Würth Elektronik rezultate din relatia comerciala cu clientul cu
mai mult de 20% in momentul deducerii indicilor de reducere obisnuiti
in activ itatea bancara. In scopul determinarii v alorii, marf urile care fac
obiectul dreptului de retentie v or f i ev aluate in baza v alorii lor de
f acturare si debitele v or f i ev aluate pe baza v alorii lor nominale.
6.7 In cazul in care marf urile sunt liv rate catre destinatii cu alte sisteme
juridice in care dreptul de retentie conf orm clauzelor 6.1 - 6.6 de mai
sus nu of era acelasi grad de protectie ca in Republica Federala
Germania, clientul acorda prin prezentul Würth Elektronik garantia reala
mobiliara echiv alenta. Daca constituirea acestei garantii reale mobiliare
necesita declaratii sau actiuni suplimentare, clientul v a f ace aceste
declaratii si v a intreprinde aceste actiuni. Clientul v a asista cu toate
masurile necesare pentru, si care conduc la, v aliditatea si aplicabilitatea
respectiv elor garantii reale mobiliare.
7. Pretentiile legate de defectele de calitate si raspundere
7.1 Würth Elektronik isi v a realiza produsele conf orm celei mai inalte
tehnologii aplicabile la momentul incheierii contractului.
7.2 Se intentioneaza ca marf urile v andute de Würth Elektronik sa f ie
utilizate doar pentru echipamente electronice generale, in conf ormitate
cu f isa tehnica a produsului. Clientul are nev oie de aprobarea scrisa a
Würth Elektronik inainte de a încorpora marf urile in orice echipamente
in domenii precum, dar f ara a se limita la, militar, aerospatial, av iatic,
control nuclear, submarin, al transporturilor (control rutier, control
f erov iar, control nav al), semnalizare a transportului, prev enirea
dezastrelor, medical sau in orice alt scop in cazurile in care se poate
astepta in mod rezonabil ca un def ect al produsului sa cauzeze o
v atamare a v ietii, corpului sau sanatatii sau pierderi pecuniar e
neobisnuit de mari.
7.3 Drepturile clientului priv ind def ectele v or necesita ca acesta sa isi fi
indeplinit obligatiile statutare de a inspecta si transmite o notif icare
priv ind def ectele, in special v erif icarea de catre client a marf urilor liv rate
in momentul receptiei acestora si notif icarea catre Würth Elektronik f ara
intarziere nejustif icata si in scris in momentul receptiei marf urilor cu
priv ire la orice def ecte ev idente si def ecte care ar putea f i identif icate
pe parcursul inspectiei respectiv e. Clientul v a inf orma Würth Elektronik
in scris cu priv ire la orice def ecte ascunse f ara intarziere nejustif icata
dupa descoperirea acestora. Notif icarea v a fi considerata fara intarziere
nejustif icata daca se realizeaza in termen de doua zile lucratoare de la
liv rare pentru def ecte ev idente si def ecte care au putut f i identif icate pe
parcursul unei inspectii adecv ate sau dupa descoperire in cazul
def ectelor ascunse; pentru respectarea termenului-limita, transmiterea
notif icarii sau reclamatia v a f i suf icienta. In cazul in care clientul nu
realizeaza o inspectie adecv ata si/sau o notif icare a def ectelor, Würth
Elektronik nu v a f i raspunzatoare pentru def ect. Atunci cand se
raporteaza def ectele catre Würth Elektronik, clientul trebuie sa
f urnizeze o descriere scrisa detaliata a def ectelor.
7.4 Cu exceptia cazului in care se conv ine altcev a, clientul v a f i obligat
sa liv reze initial marf urile pe propria cheltuiala catre Würth Elektronik
astf el incat def ectele sa poata f i examinate. Cheltuielile care sunt
necesare pentru inspectie si actiunile ulterioare, in special costurile
pentru transport, deplasare, mana de lucru si materiale v or f i suportate
de Würth Elektronik doar daca se stabileste pe parcursul inspectiei ca
un def ect exista in realitate si cu conditia ca aceste cheltuieli sa nu f ie
sporite din cauza f aptului ca marf urile au f ost duse de client la un
amplasament dif erit decat adresa de liv rare initiala. Costurile cu
personalul si materialele pretinse de client in acest sens v or f i achitate
pe baza costurilor nete.
7.5 In cazul in care marf urile prezinta def ecte, Würth Elektronik v a avea
dreptul – in scopul executarii ulterioare – sa aleaga intre remediere a
def ectului si liv rarea marf urilor care sunt lipsite de def ecte.
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7.6 In cazul in care Würth Elektronik nu este pregatita sau nu se af la in
pozitia de a realiza o executie ulterioara dupa expirarea unui termenlimita rezonabil, clientul poate alege sa rezilieze contractul sau sa
reduca pretul de achizitie. Acelasi aspect se v a aplica si in cazul in care
nu se realizeaza executarea ulterioara, nu este acceptabil pentru client
sau in cazul in care este depasit un termen-limita rezonabil din cauza
unor motiv e pentru care Würth Elektronik este responsabila.
7.7 Clientul nu v a av ea dreptul sa rezilieze contractul in cazul in care
acesta nu poate returna marf urile primite si acest lucru nu se datoreaza
f aptului ca este imposibil sa le returneze din cauza naturii acestora, in
cazul in care Würth Elektronik este responsabila pentru acestea sau in
cazul in care def ectul a dev enit aparent abia dupa momentul in care
marf urile au f ost prelucrate sau modif icate. Dreptul de a rezilia
contractul nu v a mai exista ulterior daca Würth Elektronik nu este
responsabila pentru def ect si daca, in locul returnarii de catre client a
marf urilor sau serv iciilor primite, Würth Elektronik trebuie sa plateasca
despagubiri pentru v aloarea pierduta.
7.8 Nu v or exista pretentii pentru def ecte cu priv ire la def ectele care se
datoreaza uzurii normale, manipularii inadecv ate de catre client sau un
tert, sau modif icarilor sau reparatiilor aplicate marf urilor care au f ost
realizate de client sau un tert intr-o maniera inadecv ata. Acelasi lucru
se v a aplica def ectelor care pot f i atribuite clientului sau care apar ca
urmare a unor motiv e tehnice altele decat def ectul initial. Clientul va
respecta, in special, recomandarile de operare, depozitare si/sau
mentenanta f urnizate de Würth Elektronik sau de producator.
7.9 Pretentia clientului de rambursare a cheltuielilor pentru daune in
locul executarii v a f i exclusa daca si in masura in care aceste cheltuieli
nu v or f i f ost efectuate de un tert rezonabil.
7.10
Würth Elektronik nu v a f i raspunzatoare pentru daune pentru
care nu este responsabila, in special, nu v a f i responsabila pentru
daune care sunt cauzate de utilizarea sau manipularea inadecv ata a
produselor. Clientul este obligat sa respecte recomandarile de operare,
depozitare si/sau mentenanta f urnizate de Würth Elektronik sau de
producator, sa realizeze doar modif icarile autorizate, sa inlocuiasca
piesele de schimb in mod prof esionist si sa utilizeze consumabile care
au specif icatiile necesare. Unde este cazul, clientul v a realiza, atat
inainte, cat si in mod regulat dupa realizarea liv rarilor sau prestarea
serv iciilor de catre Würth Elektronik, copii de rezerv a ale sistemelor sale
computerizate la interv ale suf icient de regulate. Würth Elektronik nu isi
v a asuma nicio raspundere pentru daunele cauzate de sau care pot fi
atribuite unei incalcari a obligatiilor sus-mentionate ale clientului.
7.11 Würth Elektronik v a f i responsabila pentru orice dauna rezultata
din incalcarea garantiei sau in urma decesului, v atam arii corporale sau
v atamarii sanatatii. Acelasi lucru se v a aplica si in cazul abaterilor
sav arsite cu intentie si neglijentei grav e, raspunderii statutare obligatorii
pentru def ectele produselor (in special in baza Legii priv ind
raspunderea f ata de produse) si raspunderii daca def ectele au f ost
ascunse cu intentie f rauduloasa. In cazurile de neglijenta usoara, Würth
Elektronik v a f i responsabila doar pentru incalcarile obligatiilo r
importante care rezulta din natura contractului si a caror executare are
o importanta majora pentru atingerea scopului contractului. Daca
aceste obligatii sunt incalcate, precum si in caz de nerespectare sau in
cazul in care executarea este imposibila, raspunderea Würth Elektronik
v a f i limitata la daune care pot f i asteptate in mod tipic intr-un astf el de
contract.
7.12 Termenul de prescriptie pentru pretentiile pentru def ecte ale
clientului v a f i de un an, cu exceptia cazului in care marf a def ecta a f ost
utilizata in mod curent pentru o constructie si acest lucru a cauzat un
def ect al constructiei. Termenul de prescriptie se v a aplica si pretentiilor
rezultate dintr-un act delictual care se bazeaza pe un def ect al
marf urilor. Termenul de prescriptie v a incepe odata cu liv rarea
marf urilor. Acest aspect nu v a af ecta raspunderea st atutara a Würth
Elektronik pentru daunele rezultate dintr-o incalcare a garantiei sau din
decesul, v atamarea corporala sau v atamarea sanatatii, pentru abateri
sav arsite cu intentie si neglijenta grav a si raspundere obligatorie pentru
def ecte ale produselor. Daca Würth Elektronik f ace o declaratie cu
priv ire la o pretentie pentru def ecte ridicata de client, acest lucru nu va
f i considerat ca inceputul negocierilor cu priv ire la pretentie sau ca
circumstante pe care se bazeaza pretentia, cu conditia ca pretentia
pentru def ecte sa f ie respinsa complet de Würth Elektronik.
8.

Proprietatea intelectuala si drepturile de utilizare legate de
software si alte produse si informatii protejate, precum si
obligatiile de cooperare
8.1 Cu exceptia cazului in care contractul sau legea prev ede altceva,
orice drepturi legate de sof tware sau alte produse protejate care sunt
liv rate catre client sau care sunt produse pentru client, in special,

drepturi de proprietate, drepturi de proprietate industriala cum ar fi
brev ete, marci comeciale si modele inregistrate, v or ramane in
proprietatea Würth Elektronik sau a proprietarului indiv idual al
drepturilor. Acest lucru se v a aplica si in cazul in care sof tware-ul sau
orice alte produse protejate sunt f abricate conf orm specif icatiilor sau in
cooperare cu clientul.
8.2 Daca Würth Elektronik f oloseste sof tware-ul clientului, Würth
Elektronik v a utiliza doar sof tware-ul respectiv in scopurile conv enite
contractual. Daca Würth Elektronik necesita codurile-sursa pentru
sof tware in v ederea realizarii modif icarilor conv enite contractual sau
remedierii def ectelor, clientul le v a f urniza catre Würth Elektronik in
scop de utilizare in mod gratuit.
8.3 Clientul v a primi doar un drept simplu de utilizare pentru sof tware
si alte produse protejate in masura in care este necesar in scopul
contractului, cu exceptia cazului in care se prev ede altcev a in contract,
in special, in termenii de licentiere aplicabili sof tware-ului sau intr-un
contract indiv idual de licenta sau prin legea statutara obligatorie. In
ceea ce priv este sof tware-ul f urnizat de Würth Elektronik, cu exceptia
cazului in care se permite in mod expres in baza contractului sau prin
lege, clientului i se v a interzice in special reproducerea, distribuirea,
dezv aluirea, modif icarea, traducerea, prelungirea, realizarea altor
modif icari la si/sau decompilarea acestuia.
8.4 In scopul realizarii de copii de rezerv a, clientul poate crea copiile
de rezerv a necesare ale sof tware-ului, in masura in care contractul
indiv idual de licenta nu contine prev ederi contrare. Copiile de rezerv a
de pe suporturile de date mobile v or f i marcate ca atare si li se v a aplica
nota priv ind drepturile de autor de pe suportul de date original.
8.5 In cazul utilizarii neautorizate, Würth Elektronik si/sau tertii, in
special producatorul sof tware-ului sau al altor produse protejate, isi
rezerv a dreptul de a ridica pretentii pentru despagubire.
8.6 In cazul in care un tert pretinde ca are o pretentie care intra in
conf lict cu dreptul de utilizare acordat clientului, clientul v a inf orma
Würth Elektronik f ara intarziere nejustif icata in scris sau sub f orm a de
text. Notif icarea va include, de asemenea, inf ormatii cu priv ire la situatia
in care clientul a schimbat sof tware-ul sau produsul sau le-a combinat
cu alt sof tware si daca acest lucru ar putea justif ica, din perspectiva
clientului, pretentia tertului. Daca exista solicitari in acest sens din
partea Würth Elektronik, clientul v a permite Würth Elektronik sa se
ocupe de apararea impotriv a pretentiilor si, in masura permisa si
posibila, v a permite Würth Elektronik sa reprezinte clientul sau va
coordona apararea pe cont propriu conf orm instructiunilor Würth
Elektronik. Pana la primirea notif icarii cu priv ire la posibilitatea ca Würth
Elektronik sa se ocupe de aparare, clientul nu v a conf irma sau incheia
un acord de intelegere cu priv ire la presupusele pretentii ale tertului f ara
aprobarea expresa a Würth Elektronik. Daca Würth Elektronik se ocupa
de aparare, aceasta obligatie v a continua sa se aplice. In plus, clientul
v a sprijini Würth Elektronik in apararea sa, daca acest lucru este
necesar pentru o aparare adecv ata. In schimb, Würth Elektronik va
despagubi si v a proteja clientul impotriv a oricaror costuri externe si a
oricaror pretentii de despagubire ale tertilor si pretentii de rambursare
a costurilor rezultate din aparare, cu conditia ca acestea sa poata fi
atribuite culpei Würth Elektronik. In cazul in care Würth Elektronik nu se
ocupa de aparare, clientul v a av ea dreptul sa se apere la propri a
latitudine. Daca pretentiile existente ale tertilor nu pot f i atribuite culpei
Würth Elektronik, clientul nu v a av ea dreptul sa ridice pretentii impotriva
Würth Elektronik.
8.7 Würth Elektronik v a av ea dreptul cu priv ire la v iciile majore cu
priv ire la sof tware sa incerce executarea ulterioara, in cazul in care
Würth Elektronik decide in acest sens (cf . 7.5). In t oate celelalte cazuri,
prev ederile statutare legate de obligatiile de garantie pentru v iciile
majore cu priv ire la sof tware se v or aplica indif erent daca Würth
Elektronik se ocupa sau nu de apararea impotriv a pretentiilor tertilor in
baza clauzei 8.6 din prezentele Conditii, totusi, cu urmatoarele exceptii:
(i) pentru recuperarea datelor, Würth Elektronik v a f i responsabila in
masura in care pierderea datelor s-a produs in cazul in care clientul a
realizat copiile de rezerv a uzuale; (ii) clauza 7.4 din aces te Conditii se
aplica in mod corespunzator.
9. Raspunderea pentru produse
9.1 Clientul nu v a modif ica marf urile; in special, clientul nu v a modif ica
sau elimina av ertismentele existente legate de riscurile af erente
utilizarii marf urilor intr-un mod inadecv at. In cazul in care aceasta
obligatie este incalcata, clientul trebuie sa despagubeasca inter partes
si sa protejeze Würth Elektronik de si impotriv a oricaror pretentii priv ind
raspunderea pentru produse ale tertilor in masura in care clientul este
responsabil pentru def ectul care da nastere la raspundere.
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9.2 In cazul in care Würth Elektronik trebuie sa retraga produsul sau
sa emita un av ertisment legat de produs din cauza unui def ect de
produs al marf urilor, clientul v a asista Würth Elektronik si v a lua toate
masurile recomandate de Würth Elektronik, cu conditia ca acestea sa
nu presupuna o sarcina nerezonabila pentru client. Clientul v a av ea
obligatia sa suporte costurile retragerii produsului sau av ertismentului
legat de produs, cu conditia ca clientul sa f ie responsabil pentru def ectul
produsului si dauna sa f ie sustinuta. Acest lucru nu af ecteaza alte
pretentii ale Würth Elektronik.
9.3 Clientul v a inf orma Würth Elektronik f ara intarziere nejustif icata in
scris cu priv ire la orice riscuri af erente utilizarii marf urilor si orice
posibile def ecte ale produsului care ajung in atentia clientului.
10. Forta majora
10.1 Daca Würth Elektronik este impiedicata de f orta majora sa isi
indeplineasca obligatiile contractuale, in special in ceea ce priv este
liv rarea marf urilor, Würth Elektronik v a f i exonerata de obligatia de
executie pe durata impedimentului si pentru o perioada de inceput
rezonabila f ara sa f ie raspunzatoare f ata de client pentru daune. Acelasi
lucru se v a aplica daca indeplinirea obligatiilor de catre Würth Elektronik
dev ine nerezonabil de complicata sau temporar imposibila din cauza
unor circumstante imprev izibile pentru care Würth Elektronik nu este
responsabila, in special, din cauza unor actiuni sindicale, acte of iciale,
crize de energie, probleme de liv rare din partea f urnizorilor sau
perturbari importante ale operatiunilor.
10.2 Würth Elektronik v a av ea dreptul sa rezilieze contractul in cazul in
care un astf el de impediment continua timp de mai mult de trei luni si in
cazul in care, ca urmare a unui astf el de impediment, executarea
contractului nu mai prezinta interes pentru Würth Elektronik. La
solicitarea clientului, Würth Elektronik v a declara dupa expirarea
respectiv ei perioade de trei luni daca intentioneaza sa se f oloseasca de
dreptul sau de a rezilia contractul sau daca intentioneaza sa f urnizeze
marf urile intr-o perioada rezonabila de timp.

corespunde prev ederii care ar f i f ost conv enite conf orm scopului
prezentului contract in cazul in care partile contractante au luat in
considerare acest aspect inca de la inceput.
12.6 Clientul accepta prin prezentul in mod expres prev ederile clauzelo r
nr. 5.3, 7.7, 7.11, 12.2, 12.3 din acesti Termeni si Conditii Generale.
Declaratie de mediu
Würth Elektronik si-a luat angajamentul f ata de oameni si de mediu.
Prin urmare, ne luam angajamentul sa ne f abricam produsele intr-o
maniera care conserv a resursele si sa realizam in mod sistematic orice
potential pentru economisirea energiei in cadrul proceselor de f abricare
si transport. Acordam o atentie deosebita alternativ elor ecologice in
ceea ce priv este selectia resurselor de energie si a materiei prime si
respectam o politica consecv enta de reducere a deseurilor si reciclare
a produselor.

11. Protectia datelor si confidentialitatea
11.1 Clientul este inf ormat de Würth Elektronik ca datele inregistrate in
cursul incheierii contractului pot f i prelucrate de Würth Elektronik in
conf ormitate cu prev ederile Legii priv ind protectia datelor si ale
Regulamentului general priv ind protectia datelor (GDPR) in scopul
indeplinirii obligatiilor sale in baza contractelor incheiate cu clientul.
Aceste date pot f i transmise si societatilor af iliate ale Würth Elektronik
sau agentilor mandatati in scopul indeplinirii contractului si pentru
inv estigatii legate de credite.
11.2 Clientul v a av ea obligatia sa pastreze pe o perioada nelimitata de
timp conf identialitatea oricaror si tuturor inf ormatiilor primite prin Würth
Elektronik cu priv ire la care se mentioneaza ca sunt conf identiale sau
care din cauza altor circumstante pot f i identif icate ca secrete
comerciale sau secrete de af aceri; clientul nu poate nici sa inregistreze,
nici sa dezv aluie, transf ere sau utilizeze orice astf el de inf ormatii.
Clientul trebuie sa se asigure prin intermediul unor acorduri
contractuale adecv ate incheiate cu angajatii sai si cu agentii care
lucreaza in numele sau ca persoanele respectiv e se abtin, de
asemenea, pe o perioada nelimitata de timp de la orice utilizare,
dezv aluire si inregistrare sau transf er neautorizat al acestor secrete
comerciale si secrete de af aceri in scopuri proprii.
12. Dispozitii finale
12.1 Orice drepturi si obligatii ale clientului pot f i cesionate sau
transf erate unui tert doar cu acordul anterior scris al Würth Elektronik.
12.2 Relatiile juridice dintre client si Würth Elektronik v or f i guv ernate
de legislatia din Romania, f ara a tine cont de Conv entia Natiunilor Unite
asupra contractelor de v anzare internationala de marf uri (CISG).
12.3 Locul exclusiv de jurisdictie pentru toate disputele rezultate din
relatia comerciala dintre Würth Elektronik si client v a f i sediul social al
Würth Elektronik. Würth Elektronik poate da in judecata clientul si la
sediul social al acestuia din urma, precum si in orice alt loc de jurisdictie
permis.
12.4 Locul de executie pentru oricare si toate obligatiile care urmeaza
a f i indeplinite de catre client si de catre Würth Elektronik v a f i sediul
social al Würth Elektronik.
12.5 Daca o prev edere din prezentul contract este sau dev ine inv alida
sau nepracticabila integral sau partial sau daca prezentul contract este
incomplet, acest lucru nu v a af ecta v aliditatea prev ederilor ramase din
prezentul. In locul prev ederii inv alide sau impracticabile, v a fi
considerata drept prev edere v alida si practicabila conv enita prev ederea
care este cel mai apropiata de scopul prev ederii inv alide sau
impracticabile. In cazul in care prezentul contract este incomplet,
respectiv a prev edere v a f i considerata conv enita in masura in care
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