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TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE 

 
 
I. DOMENIU DE APLICARE 

 
Prezentele condiții generale (CG) sunt aplicabile în cea mai noua formă pentru toate serviciile și livrările 
prestate de către Noack & Co GmbH (denumită în cele ce urmează pe scurt NOACK sau „Vânzătorul”) 
și pentru toate afacerile auxiliare conexe și alte servicii.  
 
Orice condiții generale sau condiții de cumpărare ale partenerului contractual (denumit în cele ce 
urmează și „Cumpărător”) care contravin sau sunt derogatorii de la prezentele condiții generale nu sunt 
acceptate de NOACK și nu sunt considerate ca fiind agreate. Acest lucru este aplicabil și dacă NOACK 
nu le denunță în mod expres. Acțiunile privind executarea contractelor de către NOACK nu reprezintă 
un acord al NOACK față de condițiile contractuale sau de cumpărare derogatorii sau contrare ale 
partenerului contractual față de aceste Condiții Generale   
 
Condițiile derogatorii, înțelegerile auxiliare orale, modificările sau completările acestor condiții sau a 
anexelor respectiv actelor adiționale trebuie realizate în formă scrisă, cu aplicarea semnăturii ambilor 
parteneri contractuali. Acest lucru este aplicabil inclusiv pentru renunțarea la cerința formei scrise. 
 
În cadrul unei relații comerciale curente se consideră că  prezentele Condiții Generale sunt agreate și 
pentru servicii viitoare, chiar dacă în viitor nu se va încheia un acord expres în acest sens. 
 
Eventualii revânzători se obligă să transfere obligațiile care le revin în baza prezentelor Condiții 
Generale partenerilor lor contractuali. Revânzătorii vor exonera NOACK de răspundere față de 
reclamații sau pretenții de despăgubire care rezultă din încălcarea acestei obligații. 
 
 
II. OFERTĂ, COMANDĂ, ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR 
 
Ofertele NOACK sunt întotdeauna libere și neobligatorii, în măsura în care nu a fost agreat în mod 
expres altceva. Documentele de ofertă și de vânzare, listele de preț, mostrele, probele, datele de 
analiză și alte indicații ale vânzătorului sunt de asemenea neobligatorii, dacă nu au fost garantate în 
scris.  
 
Informațiile, recomandările, sfaturile etc. sunt întotdeauna neobligatorii și produc efecte juridice numai 
dacă au fost confirmate în mod expres de vânzător.  Mostrele reprezintă în mod exclusiv mostre de 
vizualizare neobligatorii. Rezultatele analizelor trebuie considerate numai indicații aproximative de 
valoare, cu excepția situației în care anumite proprietăți au fost garantate în mod expres în scris. 
Documentele indicate rămân în proprietatea exclusivă a vânzătorului; punerea la dispoziția terților a 
acestor documente nu este permisă și la solicitarea NOACK trebuie returnate neîntârziat.  
 
Odată cu plasarea comenzii, cumpărătorul face NOACK o ofertă obligatorie de contractare. Noack are 
dreptul de a refuza comanda sau ordinul de comandă în termen de 14 zile de la intrare fără a indica 
motive.  
 
După expirarea termenului indicat mai sus, cumpărătorul poate să își retragă oferta de contractare cu 
stabilirea unui termen suplimentar de 14 zile, dacă NOACK nu își exprimă punctul de vedere cu privire 
la acceptarea comenzii. 
 
Comenzile sau ordinele de comandă verbale sau scrise sunt considerate ca fiind acceptate abia de la 
primirea de către cumpărător a unei confirmări scrise a comenzii de către NOACK. Relevantă pentru 
conținutul contractului este în mod exclusiv confirmarea scrisă a comenzii coroborată cu prezentele 
Condiții Generale. 
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Completările, modificările și înțelegerile auxiliare privind comenzile și ordinele de comandă efectuate pe 
cale electronică, prin telefon sau oral trebuie confirmate în scris de către NOACK pentru a produce 
efecte juridice. 
 
Încheierea contractului se realizează de către NOACK întotdeauna sub rezerva ca în situația în care 
terții nu livrează în mod conform, în termen sau corect, NOACK nu va presta serviciile sau le va presta 
numai parțial. În cazul indisponibilității sau disponibilității parțiale a livrării sau serviciului, cumpărătorul 
va fi informat în cadrul unui termen rezonabil iar contraprestația deja încasată (de ex. plata în avans) va 
fi rambursată (proporțional). NOACK nu răspunde pentru nicio daună a partenerului contractual 
rezultată din aceasta.  
 
 
III. RENUNȚAREA LA CONTRACT, STORNAREA 
 
Cumpărătorul nu poate retrage o comandă fără un temei juridic obligatoriu, cu excepția situației în care 
NOACK și-a dat acordul expres în scris în acest scop. NOACK își rezervă însă toate drepturile și 
pretențiile (la daune - interese) de orice tip chiar și în situația în care și-a dat a cordul. 
 
Cumpărătorul are, cu excepția cazurilor menționate la punctul V privind cazurile de forță majoră și 
celelalte motive temeinice prevăzute în acest punct, de asemenea dreptul de a renunța la contract, 
dacă Vânzătorul este în întârziere în ceea ce privește executarea contractului și, deși i-a fost acordat un 
termen suplimentar rezonabil de cel puțin 8 săptămâni, nu a efectuat acțiune de executare a 
contractului. 
 
Mărfurile returnate fără temei legal vor fi depozitate pe costul și riscul cumpărătorului la Vânzător sau la 
un terț mandatat de acesta. Pentru costurile necesare ca urmare a returnării fără temei legal se 
agreează o penalitate de 10% din valoarea respectivă a comenzii sau mărfii - cu excluderea oricărui 
drept de stabilire a penalității prin decizie judecătorească. Vânzătorul își rezervă însă în mod expres 
dreptul de a ridica pretenții care depășesc această sumă. 
 
La livrarea sau prestarea parțială, aceste prevederi sunt aplicabile și fiecărei prestații parțiale în parte 
 
NOACK are dreptul de a renunța la contract, dacă 
 
- executarea livrării / serviciului sau o livrare / un serviciu parțial agreat nu este realizată sau este 

imposibilă ca  urmare a unei întârzieri de recepție sau din alte motive pentru care răspunde 
cumpărătorul, în ciuda stabilirii unui termen suplimentar de 4 săptămâni. 

 
- NOACK are rezerve întemeiate cu privire la bonitatea / capacitatea de plată a cumpărătorului, de 

exemplu pentru că acesta se află în întârziere de recepție sau de executare (întârzierea plății), sau 
pentru că Vânzătorul sau unii terți sunt ținuți să acționeze în cadrul unor procese sau executări 
silite, nu a putut fi încasat un titlu financiar comercial al cumpărătorului sau altele de această 
natură, iar Cumpărătorul nu prezintă, în ciuda solicitării, o garanție adecvată și nici nu efectuează 
plata în avans. 

 
- respectarea termenului de livrare agreat devine imposibil sau neeconomic ca urmare a unor 

circumstanțe imprevizibile și pentru care nu răspunde partenerul (vezi în acest sens punctul V din 
Condițiile Generale).  Circumstanțele menționate mai sus sunt temei de renunțare la contract, dacă 
un furnizor al Vânzătorului este afectat de astfel de evenimente și funcția de producție / achiziție a 
Vânzătorului este deci afectată. 

 
 
NOACK are dreptul de a renunța imediat la contract în situația în care o solicitare de deschidere a 
procedurii insolvenței este respinsă ca urmare a lipsei de masă credală, respectiv ca urmare a faptului 
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că patrimoniul societății nu acoperă costurile, în măsura în care acest lucru nu este permis ca urmare a 
unor prevederi legale obligatorii (de ex. § 25b IO - germ.: Insolvenzordnung, ro.: Regulamentul privind 
insolvența). 
 
Dacă NOACK renunță în mod justificat la contract, de exemplu ca urmare a aplicării prevederilor de mai 
sus, sau dacă partenerul contractual declară renunțarea la contract, fără a avea un drept în acest sens, 
atunci NOACK are dreptul de a alege între a stărui în executarea contractului și desființarea 
contractului; acest lucru este aplicabil și în ceea ce privește livrarea parțială afectată dar și toate 
prestațiile încă nerealizate. Partenerul contractual este însă întotdeauna obligat să plătească daune 
interese paușale, care nu sunt supuse dreptului de a fi decise printr-o hotărâre judecătorească, în 
cuantum de 10% din valoarea brută a facturii pentru somații, corespondență, manipularea în depozit, 
controlul identității și al calității.  Acest lucru nu aduce atingere dreptului NOACK de a ridica pretenții de 
orice natură care depășesc această valoare.  
 
În cazul renunțării la contract NOACK are îndeosebi dreptul de a solicita returnarea mărfurilor deja 
livrate pe costul și riscul partenerului contractual, iar o eventuală reducere a valorii mărfii care a avut loc 
între timp, va fi suportată de partenerul contractual aflat în întârziere. 
 
 
IV. PREȚURI, AMBALAJE,  

 
Numai ofertele pentru care există indicația scrisă că ar fi obligatorii, generează și o obligație de preț, în 
caz contrar este rezervat dreptul de a modifica prețurile și eventuale reduceri acordate. 
 
Dacă contractul este încheiat fără o reglementare expresă a prețului, atunci se consideră că au fost 
agreate prețurile de listă ale NOACK valabile la data confirmării comenzii. 
 
Prețurile sunt exprimate în valuta care este indicată pe confirmările de comenzi și pe facturile NOACK. 
 
Sunt aplicabile condițiile de plată și preț indicate în oferta NOACK, respectiv în confirmarea comenzii 
NOACK (îndeosebi acelea care rezultă din INCOTERMS specificate în aceste documente). În măsura 
în care nu au fost agreate prevederi derogatorii, prețurile sunt prețuri nete, inclusiv ambalaje (cu 
excepția situației în care este vorba de marfă care conform uzanțelor comerciale este livrată 
neambalată, cum ar fi de exemplu marfa la vrac) și exclud taxa pe valoare adăugată. Taxa pe valoare 
adăugată în cuantumul stabilit de lege va fi întotdeauna adăugată la prețul net și trebuie achitată de 
Cumpărător. De asemenea, dacă nu au fost agreate clauze derogatorii, toate taxele, impozitele, taxele 
vamale, costurile pentru transbordare, transport și orice alte costuri și cheltuieli vor fi suportate de 
Cumpărător. 
Modificările de taxe, impozite, taxe vamale care au fost introduse după primirea confirmării scrise ca 
urmare a unor reglementări statale sau interstatale, îndreptățesc NOACK să adapteze prețul.  
 
În cazul întârzierii recepției sau plății, reducerile sau bonificațiile acordate nu mai sunt aplicabile iar 
suma recalculată devine scadentă imediat. De asemenea NOACK are, în cazul întârzierii efectuării 
recepției sau plății de către Cumpărător, să ajusteze prețurile în situația în care între timp a intervenit o 
modificare a bazei de calcul al prețurilor (de exemplu în cazul în care prețurile de listă au fost modificate 
între timp), chiar dacă prețurile au fost agreate în mod obligatoriu. 
 
 
V. LIVRAREA, TRANSMITEREA RISCURILOR 
 
Termenele de livrare indicate în confirmările de comandă încep să curgă de la data confirmării 
comenzii. Aceste termene, chiar dacă sunt determinabile în baza unui termen de livrare indicat în mod 
explicit, pot fi modificate în măsura în care există o modificare respectiv un impediment în sensul în 
care Cumpărătorul trebuie să mai obțină documente, avize ale autorităților, acorduri din partea unor terți 
sau orice alte aprobări, trebuie să dea explicații sau să achite avansul agreat. În aceste situații termenul 
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de livrare începe să curgă abia de la primirii prestației prealabile necesare / informației necesare de 
către NOACK. 
 
Sunt aplicabile condițiile de livrare indicate în oferta NOACK, respectiv în confirmarea comenzii NOACK 
(îndeosebi acelea care se rezultă din INCOTERMS specificate în aceste documente). În măsura în care 
nu există alte înțelegeri derogatorii, livrarea este efectuată Ex Works iar locul executării contractului 
este sediul NOACK. 
  
Riscul prestației și al prețului sunt transferate către Partenerul contractual în ziua punerii la dispoziție și 
disponibilității de ridicare a mărfii, comunicată anterior, respectiv la momentul transferării către 
transportator.  
 
În cazul în care se produc cazuri de forță majoră, perturbări în operare, inclusiv lipsa materiei prime, 
defecțiuni ale echipamentelor, lipsa de forță de muncă (chiar și în urma grevelor, bolii sau războiului), 
căderi ale rețelelor de comunicare, lipsă de curent electric sau combustibil, daune cauzate de incendii 
sau alte circumstanțe, care pot avea o influență majoră asupra livrării obiectului contractual, chiar și în 
situația în care acestea apar la furnizori sau subcontractori ai NOACK sau la subcontractorii și 
subfurnizorii acestora, NOACK nu este ținută de termenul de livrare indicat și nici de obligația livrării 
complete, chiar dacă termenele și datele agreate au fost agreate în mod obligatoriu. 
 
În măsura în care nu a fost stabilită de comun acord o modalitate anume de transport, selectarea 
acesteia este la discreția Vânzătorului care nu are însă nicio obligație de a verifica sau selecta cea mai 
ieftină modalitate de transport. În cazul livrărilor exprese sau par avion, vor fi facturate suplimentele de 
preț corespunzătoare.  
 
În cazul în care expedierea mărfurilor pregătite pentru expediere nu este posibilă din  motive pentru 
care nu răspunde Vânzătorul sau dacă Cumpărătorul  nu dorește expedierea acestor mărfuri, atunci 
riscurile sunt transmise Cumpărătorului care trebuie să suporte și costurile punerii la dispoziție, inclusiv 
costurile aferente unei eventuale depozitări, iar acest lucru nu aduce atingere termenelor scadente 
agreate. 
 
Dreptul de ridicare a unor eventuale pretenții de daune interese de către Cumpărător, de exemplu 
daune pentru întârziere, în cazul depășirii termenului de livrare de către NOACK este exclus în mod 
expres. 
 
 
VI. PLATA ȘI ÎNTÂRZIEREA DE PLATĂ 

 
Toate livrările de marfă și orice alte prestări ale NOACK trebuie achitate fără nicio deducere în termen 
de cel mult 30 de zile de la data primirii facturii. Pentru deducerile de scont este întotdeauna nevoie de 
o înțelegere separată scrisă și sunt recunoscute numai în cadrul respectiv. Plățile efectuate de 
Partenerul contractual sunt considerate ca fiind efectuate abia la momentul intrării acestora în contul 
societății NOACK. NOACK își rezervă dreptul de a efectua modificări ale condițiilor de plată. Orice 
comisioane auxiliare, eventuale comisioane de transfer și bancare aplicabile, vor fi suportate în mod 
expres de către Cumpărător. 
 
Dacă a fost agreată efectuarea plății prin intermediul unor cecuri bancare sau cambii, atunci acestea 
sunt acceptate numai în vederea efectuării plății, orice comisioane sau taxe bancare și de discont vor fi 
suportate în mod exclusiv de Cumpărător. 
 
În situația în care există întârzieri ale plății, începând cu prima zi a de întârziere sunt datorate dobânzi 
de întârziere în cuantum de 10% anual peste dobânda de referință (floor).  Orice costuri cu somația și 
cu colectarea, inclusiv costurile avocațiale de colectare prelitigioase și tarifele / onorariile solicitate de o 
societate de colectare debite, vor fi suportate exclusiv de Cumpărător. 
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Plățile parțiale vor fi imputate în primul rând asupra costurilor și taxelor auxiliare, apoi asupra dobânzilor 
și apoi asupra celei mai vechi obligații pentru care nu există un titlu. Abia ulterior se va face imputația 
asupra creanțelor pentru care există titluri. 
 
În situația în care, după acceptarea comenzii, intervine o înrăutățire esențială a patrimoniului 
Cumpărătorului, îndeosebi luarea la cunoștință a unor procese inițiate împotriva Partenerului 
Contractual după deschiderea procedurii insolvenței, respectiv în cazul în care cererea de deschidere a 
procedurii insolvenței este respinsă ca urmare a imposibilității acoperirii costurilor sau inițierii unor 
măsuri de executare silită, orice înțelegeri privind termenele de plată devin nule și întreaga sumă 
devine scadentă imediat. Orice alte livrări sau prestații ale NOACK se vor realiza, chiar și în cazul unor 
alte înțelegeri, numai cu plata în avans sau, la alegerea NOACK, contra prezentării unei garanții 
adecvate pentru prețul vânzării. 
 
Partenerul contractual nu are dreptul de a reține plățile pentru livrări integrale incomplete, pentru 
pretenții privind garanția legală și contractuală sau pentru reclamații privind defectele mărfii.  
 
Orice compensare a unor pretenții ale Partenerului Contractual cu pretenții ale NOACK este exclusă, în 
măsura în care pretențiile ridicate de Partenerul Contractual nu au fost stabilite de instanță sau nu au 
fost recunoscute în mod expres de NOACK.  
 
Partenerul contractual poate exercita un drept de retenție numai în baza unor creanțe stabilite de 
instanță sau recunoscute în mod expres de NOACK și care, din punct de vedere juridic, sunt în legătură 
cu pretențiile NOACK.  
 
  
VII. REZERVA DREPTULUI DE PROPRIETATE 

 
Toate obiectele vânzării - cumpărării sunt livrate de NOACK exclusiv cu rezerva dreptului de proprietate 
iar NOACK își rezervă dreptul exclusiv de proprietate asupra obiectului vânzării – cumpărării, până la 
îndeplinirea completă a tuturor obligațiilor de către Partenerul Contractual. 
 
Partenerul Contractual este ținut să îndeplinească condițiile de formă necesare pentru menținerea 
rezervei dreptului de proprietate, în special este ținut să protejeze marfa care face obiectul rezervei de 
proprietate de reducerea valorii și să o asigure pe propriul cost în mod suficient contra incendiilor, 
tâlhăriilor/furturilor și daunelor cauzate de apă. 
 
Partenerul Contractual trebuie să trateze obiectul vânzării - cumpărării cu grija unui comerciant diligent 
și poartă întregul risc pentru marfa care face obiectul rezervei dreptului de proprietate, îndeosebi pentru 
riscul distrugerii fortuite, a pierderii și a reducerii valorii. 
  
Pe durata menținerii rezervei dreptului de proprietate, Partenerul Contractual are dreptul de a dispune 
asupra obiectului vânzării - cumpărării în tranzacțiile comerciale ordinare, dar Cumpărătorul cedează 
către NOACK deja din acest moment toate drepturile pe care acesta le deține în baza unui contract 
încheiat cu un terț în vederea garantării drepturilor NOACK în situația în care va externaliza marfa care 
face obiectul rezervei dreptului de proprietate. Cumpărătorul are dreptul de a retrage aceste pretenții în 
măsura în care plățile sale față de NOACK nu sunt întârziate.  
 
Cumpărătorul se obligă să efectueze toate actele de publicitate necesare, și fără a fi solicitat în acest 
sens de către NOACK. Cumpărătorul trebuie să indice NOACK cumpărătorilor săi și să îi informeze pe 
aceștia asupra cesiunii. Cesiunea trebuie de asemenea înscrisă și în registrele contabile, îndeosebi în 
lista de poziții deschise și în contul de client și trebuie evidențiată pe bonurile de livrare, facturi etc. 
NOACK are dreptul să îi fie permisă studierea registrelor contabile la solicitarea acestuia, în limita 
necesară pentru îndeplinirea scopului garanției, în măsura în care acest lucru este necesar pentru 
garantarea propriilor drepturi. 
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În cazul popririi sau a utilizării de către terți, Partenerul contractual este obligat să facă uz în mod 
adecvat de dreptul de proprietate al NOACK și trebuie să informeze neîntârziat NOACK în scris.  
 
Creanțele deținute față de NOACK nu pot fi cesionate fără acordul scris expres al NOACK (interdicția 
de cesionare).  
 
 
VIII. GARANȚII, NOTIFICĂRI ASUPRA DEFECTELOR 
 
Termenul de garanție este de 6 luni, cu excepția situației în care nu sunt agreate termene de garanție 
speciale pentru anumite obiecte livrate, și acesta începe să curgă de la momentul predării. 
 
Există un defect dacă marfa livrată sau serviciul prestat nu prezintă caracteristicile obișnuite sau 
agreate în mod expres. Acest defect trebuie să fi existat deja la momentul predării, respectiv a prestării 
serviciului. Este exclusă schimbarea sarcinii probei conform § 924 CONDIȚII COMERCIALE 
GENERALE (germ.: Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, ro: Cod civil).  
 
Partenerul trebuie să verifice marfa imediat după livrare, respectiv serviciul, imediat după prestarea 
acestuia, cu privire la existența defectelor în sensul stipulat de §§ 377 și următoarele UGB (germ.: 
Unternehmensgesetzbuch, ro: Cod comercial). 
 
Defectele constatate vor fi comunicate NOACK neîntârziat în scris, cel târziu într-un termen de 2 zile 
lucrătoare de la identificarea acestora, cu descrierea cât mai detaliată a defectelor constatate și cu 
transmiterea unei documentații fotografice extinse și reprezentative.  
 
Viciile ascunse constatate vor fi de asemenea notificate NOACK neîntârziat în scris, cel târziu într-un 
termen de 2 zile lucrătoare de la identificarea acestora, cu descrierea cât mai detaliată a defectelor 
constatate și cu transmiterea unei documentații fotografice extinse și reprezentative.  
 
După prelucrarea, amestecarea sau comasarea mărfii livrate cu alte mărfuri sau substanțe este exclusă 
în mod expres orice garanție, inclusiv ridicarea de pretenții privind daune de orice natură.  
 
În cazul mărfurilor perisabile, Cumpărătorul are obligația de a lua măsuri adecvate de asigurare a 
probelor prin solicitarea unei persoane autorizate pentru prelevarea de probe sau a unui expert 
autorizat, cu anunțarea prealabilă a Vânzătorului, în caz contrar fiind decăzut din orice drepturi, 
îndeosebi în ceea ce privește garanția și dreptul la daune - interese. Dacă nu îndeplinește această 
obligație, în caz de litigii, ca mijloc de probă și bază decizională va fi utilizat un model de reconstituire 
întocmit de vânzător. 
 
Dacă defectele nu sunt notificate sau nu  sunt notificate în termen, atunci se consideră că marfa a fost 
acceptată. În aceste situații sunt excluse ridicarea de pretenții de garanție sau de daune - interese cât și 
dreptul de a invoca existența unei erori în baza defecțiunilor. 
 
Drepturile de garanție ale Partenerului Contractual vor fi îndeplinite de NOACK, în toate cazurile, fie 
prin schimbarea, repararea în cadrul unui termen adecvat sau prin reducerea prețului. Partenerul 
Contractual poate solicita rezilierea contractului numai dacă defectul este esențial, iar acesta nu poate fi 
remediat în cadrul unui termen adecvat prin schimbare sau reparare, iar reducerea prețului nu este 
acceptabilă din punctul de vedere al Partenerului Contractual. 
 
Existența unui defect nu îndreptățește Cumpărătorul să efectueze remedierea acestuia singur sau să 
apeleze la terți pentru remedierea defectelor, ci trebuie să îi ofere Vânzătorului ocazia de a remedia 
defectul într-un termen adecvat. 
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Orice pretenții de daune - interese ale Partenerului Contractual, care au în vedere remedierea 
defectului prin reparare sau prin înlocuire pot fi solicitate abia după ce NOACK este, în mod culpabil, în 
întârziere cu îndeplinirea pretențiilor de privind garanția. 
 
Obligația de garanție este aplicabilă numai defectelor care apar în condițiile îndeplinirii condițiilor de 
operare prevăzute și în condițiile uzurii normale. Astfel obligația de garanție nu este aplicabilă mai ales 
în cazul defectelor care sunt cauzate de: 
 

 manipularea, utilizarea, depozitarea sau uzarea mărfii în mod neconform, contrar indicațiilor livrate 
sau în mod neautorizat de către Partenerul Contractual sau de către reprezentanții acestuia;  

 

 reparațiile sau măsurile de întreținere neconforme efectuate de Partenerul Contractual sau de 
împuterniciții acestuia sau de modificările sau intervențiile nepermise sau nesolicitate în mod 
expres de către NOACK;  

 

 nerespectarea instrucțiunilor de avizare, a instrucțiunilor de operare, a indicațiilor privind tratarea 
obiectului vânzării - cumpărării, a prevederilor privind securitatea cât și a altor indicații privind 
livrarea, depozitarea și utilizarea conformă;  

 

 influențe chimice, electrochimice sau electrice și alimentarea insuficientă cu energie;  
 
Dacă Partenerul contractual se află în întârziere, în parte sau în totalitate, cu prestațiile sale, îndeosebi 
cu plățile, atunci NOACK poate refuza pretențiile de garanție ridicate. 
 
Obligația NOACK de acordare a garanției se stinge în orice situație la data expirării termenului de 
garanție;  este exclus în mod expres dreptul excedentar al Partenerului contractual conform § 933b 
Condiții Comerciale Generale pentru îndeplinirea de către sine a obligațiilor de garanție. 
 
  
IX. DAUNE - INTERESE 

 
NOACK atrage atenția asupra faptului că marfa livrată asigură funcționalitatea și caracteristicile de 
securitate numai dacă sunt respectate în mod strict și complet standardele industriale, prevederile de 
avizare, prevederile de siguranță, instrucțiunile de operare, condițiile de depozitare și de transport și 
orice alte indicații, prevederi și instrucțiuni ale producătorului. 
 
NOACK răspunde pentru daune numai în măsura în care acestea au fost generate de NOACK în mod 
intenționat sau din neglijență gravă. Răspunderea pentru culpa ușoară este exclusă; la fel este exclusă 
și indemnizarea pentru daune subsecvente, cum ar fi îndeosebi pierderea  de „good will” și / sau de 
relații de afaceri, întreruperi ale producției, pierderi de date, daune patrimoniale, economii nerealizate, 
pierderi de dobânzi și daune ca urmare a pretențiilor ridicate de terți. Acest lucru este aplicabil și agenți 
conform prevederilor § 1313a CONDIȚII COMERCIALE GENERALE. Astfel răspunderea este deci 
limitată în mod exclusiv la daunele existente la obiectul livrării în sine și nu include nici daune 
subsecvente și nici daune propagate. De asemenea orice pretenții se limitează la respectivul preț de 
vânzare - cumpărare. 
 
 
Indiferent de acest aspect, Vânzătorul are obligația de a verifica (dacă este necesar prin prelucrarea 
unei probe sau prin aplicarea de alte măsuri adecvate), dacă marfa livrată este impecabilă și adecvată 
pentru utilizarea avută în vedere, îndeosebi în cazul amestecării sau prelucrării acesteia cu alte 
componente. Dacă nu efectuează o asemenea verificare, Vânzătorul este exonerat de orice 
răspundere. 
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Prevederile conținute în aceste Condiții Generale sau agreate în alte modalități cu privire la daunele - 
interese sunt aplicabile și atunci când pretențiile de daune - interese sunt ridicate în locul unui drept de 
garanție.  
 
Daunele - interese trebuie ridicate în fața instanței în cel mult șase luni de la luarea la cunoștință asupra 
daunei și persoanei care a cauzat dauna, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a le mai ridica.  
 
 
X. PREVEDERI FINALE 

 
Se agreează că instanțele competente și locul de executare pentru toate pretențiile prezente și viitoare 
rezultate din raportul contractual sunt instanțele competente material din Districtul 1 Viena. NOACK are 
însă dreptul, la alegerea sa, de a apela la o altă instanță care este competentă pentru Partenerul 
contractual.  
 
În vederea interpretării prezentelor Termeni și condiții generale și a tuturor pretențiilor prezente și 
viitoare rezultate din relația contractuală va fi aplicat în mod exclusiv dreptul austriac cu excluderea 
standardelor de trimitere și a Convențiilor Națiunilor Unite privind contractele comerciale internaționale. 
 
În situația în care una dintre prevederile acestor Condiții Generale încalcă o prevedere legală, se 
agreează faptul că în această situație va exista doar o nulitate parțială a acestor prevederi, iar restul 
prevederilor continuă să producă efecte. În această situație ambele părți contractuale se obligă să 
contribuie la înlocuirea prevederii ineficace printr-o prevedere valabilă a cărui conținut să fie cât mai 
apropiat de scopul economic al prevederii ineficace. În măsura în care una dintre Părți nu poate face uz 
de una dintre aceste prevederi, ca urmare a unor prevederi legale obligatorii, atunci acest lucru este 
aplicabil și celeilalte părți. 
 
O eventuală versiune într-o altă limbă decât în limba germană a prezentelor condiții de vânzare și 
livrare servește exclusiv scopului simplificării. În situația unor diferențe / contradicții, va fi valabilă 
versiunea în limba germană. 
 
Aceste Condiții generale sunt concepute pentru raporturile juridice dintre societăți. În măsura în care 
acestea vor sta și la baza unor raporturi juridice cu consumatorii în sensul § I alin 2 punctul  2 din Legea 
privind protecția consumatorilor (germ.: Konsumentenschutzgesetz), acestea sunt aplicabile numai în 
măsura în care aceste prevederi nu contravin Părții I din această lege. 
 
 
 
 


