
 
TERMENI ȘI CONDIȚII PENTRU CLIENȚII FINALI 

 
compania comercială 

Technimax s.r.o. 
cu sediul social la U Splavu 642, 78813 Rapotín, Cehia 

număr de înmatriculare: 26816903 
înscris în Registrul Comerțului de la Judecătoria Regională din Ostrava, Secțiunea C, Dosar 26636 

pentru vânzarea mărfurilor printr-un magazin online situat la adresa de internet www.technimax.cz, www.technimax.sk, www.technimax.hu și 
www.technimax.ro 

DISPOZIȚII INTRODUCTIVE 

1.1. Acești termeni și condiții (în continuare Termeni si conditii") ai companiei comerciale Technimax s.r.o., cu sediul social la U Splavu 
642, 78813 Rapotín, Republica Cehă, număr de înmatriculare: 26816903, înscrisă în Registrul comercial de la Tribunalul regional din 
Ostrava, secțiunea C, dosar 26636 (în continuare"Vânzător") guvernează drepturile și obligațiile reciproce ale părților care apar în 
legătură cu sau pe baza contractului de cumpărare (denumit în continuare"contract de achiziționare ") încheiat între vânzător și o 
altă persoană fizică sau juridică (în continuare „Cumpărător„) prin intermediul magazinului online al vânzătorului. Magazinul online este 
operat de vânzător la adresele de internet www.technimax.cz, www.technimax.sk, www.technimax.hu și www.technimax.ro, prin 
intermediul unei interfețe web (denumite în continuare „interfața magazinului online“). 

1.2. Termenii și condițiile de afaceri reglementează în continuare drepturile și obligațiile părților contractante atunci când folosesc site-ul web 
al vânzătorului localizat pe adresele www.technimax.cz, www.technimax.sk, www.technimax.hu și www.technimax.ro (denumite în 
continuare „site-ul web”) și alte raporturi juridice legate de acestea. Acești termei și condiții nu se aplică cazurilor în care o persoană 

care intenționează să cumpere bunuri de la vânzător acționează, atunci când comandă bunuri în cadrul activităților sale comerciale. 

1.3. Dispoziții diferite de acești Termeni și condiții pot fi convenite în contractul de achiziționare. Dispozițiile difirite din contractul de 

achiziționare au prioritate față de prevederile acestor Termeni și condiții. 

1.4. Prevederile acestor termeni și condiții fac parte integrantă din contractul de achiziționare. Contractul de achiziționare și Termenii și 

condițiile sunt redactate în limba română. Contractul de achiziționare este încheiat în limba română. 

1.5. Vânzătorul poate modifica sau completa textul acestor Termeni și condiții. Această dispoziție nu aduce atingere drepturilor și obligațiilor 

care decurg din perioada de aplicare a versiunii anterioare a Termenilor și condițiilor. 

CONTUL DE UTILIZATOR 

1.6. Pe baza înregistrării cumpărătorului pe site-ul web, cumpărătorul poate accesa interfața sa de utilizator. Din interfața sa de utilizator, 
cumpărătorul poate comanda bunuri (mai departe doar „contul de utilizator“). Dacă interfața web o permite, cumpărătorul poate face 

o comandă de bunuri și fără înregistrare direct de pe interfața web a magazinului. 

1.7. Când se înregistrează pe site-ul web și comandă bunuri, cumpărătorul este obligat să furnizeze informații corecte și adevărate. 
Cumpărătorul este obligat să își actualizeze datele personale introduse în contul de utilizator la orice modificare a acestora. Datele 

furnizate de cumpărător în contul de utilizator și la comanda produselor sunt considerate corecte de către vânzător. 

1.8. Accesul la contul de utilizator este securizat printr-un nume de utilizator și o parolă. Cumpărătorul este obligat să păstreze 
confidențialitatea informațiilor necesare pentru a accesa contul său de utilizator și recunoaște că, Vânzătorul nu este responsabil pentru 
încălcarea acestei obligații de către Cumpărător. 

1.9. Cumpărătorul nu are dreptul să permită utilizarea contului său de utilizator de către terți. 

1.10. Vânzătorul poate anula contul de utilizator, în special dacă Cumpărătorul nu își folosește contul de utilizator mai mult de doisprezece 

(12) luni sau dacă Cumpărătorul își încalcă obligațiile în temeiul acordului de achiziționare (inclusiv termenii și condițiile). 

1.11. Cumpărătorul a fost familiarizat cu faptul că, este posibil ca, contul de utilizator să nu fie disponibil în orice moment, în special în ceea 
ce privește întreținerea necesară a echipamentului hardware și software al Vânzătorului, eventual întreținerea necesară a hardware-ului 
și software-ului terților. 

ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE CUMPĂRARE 

1.12. Interfața web a magazinului conține o listă de bunuri oferite de vânzător spre vânzare, inclusiv prețurile bunurilor individuale oferite. 
Prețurile mărfurilor includ TVA și toate taxele aferente. Oferta de bunuri și prețurile acestora rămân valabile atâta timp cât sunt afișate 
în interfața web a magazinului. Această prevedere nu limitează capacitatea vânzătorului de a încheia un contract de cumpărare în condiții 
negociate individual. Toate ofertele de vânzare a bunurilor plasate în interfața web a magazinului nu au caracter obligatoriu, iar vânzătorul 
nu este obligat să încheie un acord de cumpărare cu privire la aceste mărfuri. 

1.13. Interfața web conține, de asemenea, informații despre costurile asociate ambalării și livrării. Informațiile privind costurile asociate 
ambalării și livrării mărfurilor menționate în interfața web a magazinului sunt valabile numai în cazurile în care mărfurile sunt livrate pe 
teritoriul României. 

1.14. Pentru a comanda bunuri, cumpărătorul completează un formular de comandă în interfața web a magazinului. Formularul de comandă 



 
conține informații despre: 

1.14.1. mărfurile comandate (mărfurile comandate sunt „introduse” de cumpărător în coșul de cumpărături electronic al interfeței web 
a magazinului), 

1.14.2. metoda de plată a prețului de achiziție a mărfurilor, informații despre metoda de livrare a mărfurilor comandate și 

1.14.3. informații despre costurile asociate cu livrarea mărfurilor (denumite în continuare „comanda“). 

1.15. Înainte de a trimite comanda, cumpărătorul are posibilitatea să verifice și să modifice datele introduse în comandă, chiar și în ceea ce 
privește capacitatea cumpărătorului de a detecta și corecta erorile comise la introducerea datelor în comandă. Cumpărătorul trimite 
comanda vânzătorului făcând clic pe „Finalizează comanda“. Informațiile furnizate în comandă sunt considerate corecte de către vânzător. 
Imediat după primirea comenzii, vânzătorul confirmă cumpărătorului această primire prin e-mail la adresa de e-mail a cumpărătorului 

specificată în contul de utilizator al acestuia sau în comandă (denumită în continuare „adresa de e-mail a cumpărătorului“). 

1.16. În funcție de natura comenzii (cantitatea de mărfuri, prețul de achiziție, costurile de livrare estimate), vânzătorul are întotdeauna dreptul 

de a solicita cumpărătorului o confirmare suplimentară a comenzii (de exemplu, în scris sau prin telefon). 

1.17. Relația contractuală dintre Vânzător și Cumpărător apare odată cu confirmarea comenzii (acceptarea), care este trimisă de către Vânzător 

către Cumpărător prin e-mail la adresa de e-mail a Cumpărătorului. 

1.18. Cumpărătorul este conștient de faptul că, Vânzătorul nu este obligat să încheie un contract de cumpărare, în special cu persoanele care 

și-au încălcat anterior obligațiile față de Vânzător. 

1.19. Cumpărătorul este de acord cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță atunci când încheie contractul de cumpărare. Costurile 
suportate de cumpărător la utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță în legătură cu încheierea contractului de cumpărare (costurile 

conexiunii la internet, costurile telefonice) sunt suportate de cumpărător. 

PREȚUL BUNURILOR ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ 

1.20. Prețul bunurilor și orice costuri asociate cu livrarea bunurilor în cadrul contractului de achiziție, pot fi plătite de cumpărător în următoarele 
moduri: 

în numerar la sediul vânzătorului la adresa Technimax s.r.o., U Splavu 642, 78813 Rapotín, Republica Cehă; 

în numerar la livrare la locul specificat de cumpărător în comandă; 

prin transfer bancar în contul vânzătorului nr. RO 11 RNCB 0072 1681 7464 0001, Banca Comercială Română (denumit în continuare  
„contul vânzătorului“); 

Împreună cu prețul de achiziție, cumpărătorul are obligația să plătească vânzătorului și costurile asociate ambalării și livrării bunurilor în 
suma convenită. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres, prețul de achiziție include și costurile asociate livrării 

mărfurilor. 

1.21. În cazul plății în numerar la livrare, prețul de achiziție se plătește la primirea mărfurilor. În cazul plății fără numerar, prețul de achiziție 

este scadent până la 7 zile după confirmarea contractului de achiziție. 

1.22. În cazul plății prin transfer bancar, cumpărătorul este obligat să achite prețul de achiziție al bunurilor specificând la plată și identificatorul 
de plată. În cazul plății fără numerar, obligația cumpărătorului de a plăti prețul de achiziție este îndeplinită în momentul creditării sumei 

vizate în contul vânzătorului. 

1.23. Vânzătorul are dreptul, mai ales în cazul în care cumpărătorul nu oferă o confirmare suplimentară a comenzii (art. 1.16), să solicite plata 

integrală a prețului de achiziție înainte de a trimite mărfurile către cumpărător. 

1.24. Diferite reduceri din prețul bunurilor furnizate de vânzător cumpărătorului nu pot fi combinate între ele. 

1.25. Dacă este obișnuit în relațiile de afaceri sau dacă acest lucru este stipulat de regulamente legale general obligatorii, Vânzătorul va emite 
Cumpărătorului cu privire la plățile efectuate în baza contractului de cumpărare o factură. Vânzătorul este plătitor de taxă pe valoarea 
adăugată. Documentul fiscal - factura va fi emisă de vânzător cumpărătorului după plata prețului pentru bunuri și va fi transmisă în 
format electronic la adresa electronică a cumpărătorului. 

RETRAGEREA DIN CONTRACTUL DE CUMPĂRARE 

1.26. Cumpărătorul este conștient de faptul că, în conformitate cu prevederile legislative din Codul Civil, nu este posibilă retragerea din 
contractul de cumpărare pentru furnizarea de bunuri care au fost personalizate după nevoile cumpărătorului, precum și bunurile care 
sunt supuse disttrugerii rapide, uzurii sau învechirii, de bunuri perisabile din contractul de achiziție pentru furnizarea de înregistrări audio 
și video și programe de calculator, în cazul în care consumatorul a distrus ambalajul original și din contractul de achiziție pentru furnizarea 
de ziare, periodice și reviste. 

1.27. Dacă nu este vorba de unul din cazurile de mai sus 1.26 sau un alt caz în care nu este posibil să se retragă din contractul de cumpărare, 



 
cumpărătorul are dreptul ca în conformitate cu prevederile legislative din Codul civil, să se retrage din contractul de cumpărare în termen 
de paisprezece (14) zile de la primirea bunurilor. Retragerea din contractul de cumpărare trebuie să fie trimisă vânzătorului în termen 
de paisprezece (14) zile de la primirea bunurilor. Retragerea din Contractul de cumpărare poate fi trimisă de către Cumpărător și la 

adresa sediului Vânzătorului sau la adresa de e-mail a vânzătorului info@technimax.ro. 

1.28. În cazul retragerii din contract conform art. 1.27 din termeni și condiții, contractul de cumpărare este anulat de la început. Bunurile 
trebuie returnate vânzătorului în termen de paisprezece (14) zile calendaristice de la trimiterea retragerii din contract către vânzător. 
Mărfurile trebuie returnate vânzătorului nedeteriorate și neuzate și, dacă este posibil, în ambalajul original. 

1.29. În termen de cincisprezece (15) zile de la returnarea mărfurilor de către cumpărător conform art. 1.28 din Termeni și condiții, vânzătorul 
are dreptul de a inspecta mărfurile returnate, în special pentru a stabili dacă bunurile returnate nu sunt deteriorate, uzate sau parțial 

folosite. 

1.30. În cazul retragerii din contract conform art. 1.27 din acești termeni și condiții, vânzătorul va rambursa prețul bunurilor returnate 
cumpărtorului în termen de zece (10) zile de la sfârșitul perioadei de revizuire a mărfurilor în conformitate cu art. 1.29 din Termeni și 
condiții, dar nu mai târziu de treizeci (30) zile de la livrarea retragerii din contractul de cumpărare către cumpărător, și anume, fără 
numerar în contul bancar desemnat de cumpărător. Vânzătorul are, de asemenea, dreptul de a returna prețul plătit de cumpărător la 
returnarea bunurilor de către cumpărător. Condiția pe care trebuie să o îndeplinească cumpărătorul pentru rambursarea prețului bunurilor 
achiziționate este completarea corespunzătoare a documentului fiscal corectiv, cu informații despre numărul contului bancar, data primirii 
documentului, numele și prenumele și semnătura. Cumpărătorul este obligat să trimită Vânzătorului documentul corectiv completat 
înainte de expirarea perioadei de treizeci (30) de zile specificată în prezentul alineat. 

1.31. Cumpărătorul este conștient de faptul că, dacă bunurile returnate de acesta Vânzătorului sunt deteriorate, folosite sau parțial uzate, 
Vânzătorul are dreptul la o compensație pentru daunele cauzate de către Cumpărător. Vânzătorul are dreptul de a compensa unilateral 

dreptul pentru prejudiciul cauzat de cumpărător din prețului de achiziție restituit cumpărătorului. 

1.32. Până la preluarea mărfurilor de către cumpărător, vânzătorul are dreptul să se retragă din contractul de cumpărare în orice moment. În 
acest caz, Vânzătorul returnează prețul de achiziție Cumpărătorului fără întârzieri nejustificate, prin transfer bancar în contul desemnat 
de Cumpărător. 

1.33. Dacă un cadou este furnizat cumpărătorului împreună cu bunurile comandate, contractul de cadou dintre vânzător și cumpărător este 
încheiat cu condiția ca, dacă cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, contractul de cadou pentru un astfel de cadou 

încetează să fie valabil iar cumpărătorul este obligat să întoarcă împreună cu bunurile comandate și cadoul oferit. 

TRANSPORT ȘI LIVRARE 

1.34. Modul de livrare a mărfurilor este stabilit de vânzător, cu excepția cazului în care se prevede altfel în contractul de achiziție. Dacă modul 
de transport este negociat pe baza unei solicitări speciale a cumpărătorului, cumpărătorul suportă riscul și eventualele costuri 

suplimentare asociate cu acest mod de transport. 

1.35. Așa cum Vânzătorul este obligat în temeiul Contractului de cumpărare să livreze mărfurile la locul specificat de Cumpărător în comandă, 
Cumpărătorul este obligat să preia mărfurile la livrare. Dacă cumpărătorul nu acceptă mărfurile la livrare, vânzătorul are dreptul să 

solicite o taxă de depozitare în vaoare de 55 RON sau vânzătorul are dreptul să se retragă din contractul de cumpărare. 

1.36. În cazul, în care din vina Cumpărătorului este necesară livrarea mărfurilor în mod repetat sau în alt mod decât cel specificat în comandă, 

Cumpărătorul este obligat să plătească costurile asociate cu livrarea repetată a mărfurilor, costuri asociate cu alte metode de livrare. 

1.37. La primirea mărfurilor de la transportator, cumpărătorul este obligat să verifice integritatea ambalajului mărfurilor și, în caz de defecte, 
să notifice acest lucru transportatorul imediat. În caz de constatare a unei deteriorări a ambalajului coletului, care indică intrarea 
neautorizată în colet, cumpărătorul nu are obligația să preia coletul de la curier. Prin semnarea avizului de livrare, cumpărătorul confirmă 

că, ambalajul coletului care conține mărfurile comandate nu a fost deteriorat. 

1.38. Alte drepturi și obligații ale părților în transportul de mărfuri pot fi reglementate de condițiile speciale de livrare ale Vânzătorului, dacă 

acestea sunt emise de vânzător. 

RĂSPUNDERE PENTRU DEFECT, GARANȚIE 

1.39. Drepturile și obligațiile părților contractante cu privire la răspunderea vânzătorului pentru defecte, inclusiv răspunderea pentru garanție 
a vânzătorului, sunt reglementate de reglementările generale relevante în vigoare (în special dispozițiile general valabile din Codul civil). 

1.40. Vânzătorul răspunde față de cumpărător pentru faptul că, bunurile vândute sunt în conformitate cu contractul de achiziție, mai ales că, 
acestea sunt fără defecte. Respectarea contractului de achiziție înseamnă că, bunurile vândute au calitatea și proprietățile utile specificate 
în contract, descrise de vânzător, producător sau de reprezentantul său, sau pe care cumpărătorul le poate aștepta pe baza publicității 
sau că, acestea au calitatea și proprietățile utile obișnuite pentru un produs de acest fel care îndeplinește cerințele legislative, sunt livrate 
în cantitatea, măsura sau greutatea corespunzătoare și corespund scopului declarat de vânzător pentru utilizarea bunurilor sau pentru 

care acestea sunt utilizate în mod obișnuit. 

1.41. În cazul în care, bunurile nu sunt în conformitate cu contractul de cumpărare la preluarea de către cumpărător (denumit în continuare 
„conflict cu contractul de cumpărare“), Cumpărătorul are dreptul să solicite vânzătorului, ca să remedieze situația după condițiile 
corespunzătoare contractului de achiziție în mod gratuit și fără întârzieri nejustificate, fie prin înlocuirea articolului, fie prin repararea 
acestuia; dacă o astfel de procedură nu este posibilă, cumpărătorul poate solicita o reducere rezonabilă din prețul articolului sau să se 
retragă din contract. Acest lucru nu se aplică dacă, cumpărătorul a știut despre acest conflict cu contractul de achiziție înainte de a prelua 



 
articolul sau el însuși a cauzat conflictul cu contractul de achiziție. O discrepanță cu contractul de achiziție, care se manifestă în termen 
de șase (6) luni de la data preluării bunurilor, este considerată un conflict deja existent la momentul preluării, cu excepția cazului în care 
contravine natura lucrului sau dacă nu se dovedește altfel. 

1.42. Dacă bunurile nu sunt perisabile sau utilizate, vânzătorul este responsabil pentru defectele care apar ca un conflict cu contractul de 
achiziție după preluarea mărfii în perioada de garanție (garanție). 

1.43. Drepturile Cumpărătorului care decurg din răspunderea Vânzătorului pentru defecte, inclusiv răspunderea de garanție a Vânzătorului, 
sunt exercitate de către Cumpărător la adresa Vânzătorului de la Technimax s.r.o., U Splavu 642, 78813 Rapotín, Cehia. Data depunerii 

reclamației este considerată momentul în care vânzătorul a primit bunurile reclamate de la cumpărător. 

1.44. Vânzătorul nu este responsabil pentru pierderile, costurile, daunele și cheltuielile suportate de cumpărător, precum și pentru 
nerespectarea condițiilor de afaceri și a contractelor de cumpărare în caz de forță majoră, care au apărut fără vina vânzătorului și nu pot 
fi afectate de acesta. 

1.45. Alte drepturi și obligații ale părților legate de răspunderea vânzătorului pentru defecte sunt reglementate de procedura de reclamație a 
vânzătorului. 

ALTE DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE PĂRȚILOR CONTRACTANTE 

1.46. Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate asupra mărfurilor prin plata integrală a prețului de achiziție pentru mărfuri. 

1.47. Cumpărătorul este conștient de faptul că, software-ul și alte componente care alcătuiesc interfața web a magazinului (inclusiv fotografiile 
bunurilor oferite) sunt protejate de dreptul de autor. Cumpărătorul se angajează să nu efectueze nicio activitate care să îi permită 
acestuia sau terților să interfereze sau să utilizeze software-ul sau alte componente care alcătuiesc interfața web a magazinului. 

1.48. Cumpărătorul nu are dreptul să utilizeze mecanisme, software sau alte proceduri atunci când folosește interfața web a magazinului, ceea 
ce ar putea avea un efect negativ asupra funcționării interfeței web a magazinului. Interfața web a magazinului poate fi utilizată numai 

în măsura în care nu este în detrimentul drepturilor altor clienți ai vânzătorului și care este în conformitate cu scopul său. 

1.49. Vânzătorul nu este obligat de niciun cod de conduită în raport cu cumpărătorul în sensul prevederilor Codului civil. 

1.50. Cumpărătorul este conștient de faptul că, vânzătorul nu este responsabil pentru erorile cauzate de intervențiile terților pe site-ul web sau 
ca urmare a utilizării site-ului contrar scopului său. 

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI TRIMITEREA DE NEWSLETTERE 

1.51. Protecția datelor cu caracter personal ale cumpărătorului, care este o persoană fizică, este acoperită de Regulamentul (UE) 2016/679 
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date 

şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) - mai multe detalii https://www.technimax.ro/ 
politica-de-confidentialitate 

1.52. Cumpărătorul este de acord cu prelucrarea următoarelor date personale: nume și prenume, adresa de domiciliu, numărul de identificare, 

numărul de identificare fiscală, adresa de e-mail și numărul de telefon (denumite în continuare  „date personale“). 

1.53. Cumpărătorul este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către vânzător, în scopul exercitării drepturilor și obligațiilor 
din contractul de achiziție, în scopul menținerii unui cont de utilizator și în scopul trimiterii de informații și mesaje de afaceri către 
cumpărător. 

1.54. Cumpărătorul recunoaște că, are obligația să-și declare datele personale (în timpul înregistrării, în contul său de utilizator, la comanda 
din interfața web a magazinului) corect și adevărat și că este obligat să informeze Vânzătorul fără întârzieri nejustificate cu privire la 
orice modificare a datelor sale personale. 

1.55. Vânzătorul poate autoriza un terț să prelucreze datele personale ale cumpărătorului ca procesator. În afară de persoanele care transportă 
mărfuri, datele personale nu vor fi transmise de către vânzător unor părți terțe, fără acordul prealabil al cumpărătorului. 

1.56. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe o perioadă de timp nedeterminată. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în formă 
electronică în mod automatizat sau în formă tipărită, în mod neautomatizat. 

1.57. Cumpărătorul confirmă că, datele personale furnizate sunt corecte și că a fost informat că, aceasta este o furnizare voluntară de date cu 
caracter personal. 

1.58. În cazul în care, cumpărătorul consideră că, vânzătorul sau procesatorul (art 1.55) efectuează prelucrarea datelor sale cu caracter 
personal, care contravine protecției vieții private și personale a cumpărătorului sau contrar legii, în special dacă datele cu caracter 

personal sunt inexacte în ceea ce privește scopul prelucrării lor, acesta poate: 

1.58.1. solicita vânzătorului sau procesatorului o explicație, 

1.58.2. solicita vânzătorului sau procesatorului să remedieze situația astfel creată. În special, poate fi vorba de blocarea, corectarea, 
completarea sau eliminarea datelor cu caracter personal. În cazul în care se constată că, solicitarea cumpărătorului este justificată 
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în conformitate cu teza anterioară, vânzătorul sau procesatorul va îndepărta imediat starea inacceptabilă. Dacă vânzătorul sau 
procesatorul nu respectă solicitarea, cumpărătorul are dreptul să contacteze direct Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter 
Personal. Această prevedere nu afectează dreptul cumpărătorului de a contacta direct Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter 

Personal. 

1.59. Dacă cumpărătorul solicită informații despre prelucrarea datelor sale personale, vânzătorul este obligat să furnizeze aceste informații. 
Vânzătorul are dreptul de a solicita o plată rezonabilă pentru furnizarea de informații în conformitate cu teza anterioară, fără a depăși 
costurile necesare furnizării informațiilor. 

TRIMITEREA DE NEWSLETTERE ȘI STOCAREA COOKIE-URILOR 

1.60. Cumpărătorul este de acord cu trimiterea informațiilor referitoare la bunurile, serviciile sau afacerile Vânzătorului la adresa electronică 
a Cumpărătorului și, de asemenea, este de acord cu trimiterea de comunicații comerciale de către Vânzător la adresa electronică și 
numărul de telefon al Cumpărătorului. 
 
 

1.61. Cumpărătorul este de acord cu stocarea așa-numitelor cookie-uri pe computerul său. Dacă este posibil să efectueze o achiziție pe site-
ul web și să îndeplinească obligațiile vânzătorului în baza contractului de cumpărare fără a stoca așa-numitele cookie-uri pe computerul 

cumpărătorului, cumpărătorul poate oricând să retragă consimțământul în conformitate cu teza anterioară. 

COMUNICARE 

1.62. Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel, toată corespondența legată de contractul de achiziție trebuie să fie transmisă celeilalte 
părți în scris, prin e-mail, personal sau prin poștă prin intermediul furnizorului de servicii poștale (la opțiunea expeditorului). Aceasta este 
trimisă cumpărătorului la adresa de e-mail specificată în contul său de utilizator. 

DISPOZIȚII FINALE 

1.63. Dacă relația legată de utilizarea site-ului web sau raportul juridic stabilit prin contractul de achiziție conține un element internațional 
(străin), atunci părțile sunt de acord că, relația este reglementată de legislația cehă. Acest lucru nu afectează drepturile consumatorului 
care decurg din reglementări legale în general obligatorii. 

1.64. Vânzătorul are dreptul să vândă mărfuri pe baza unei licențe comerciale, iar activitatea vânzătorului nu este supusă niciunei alte 
autorizații. Controlul activității sale comerciale se realizează în sfera de competență a biroului de licențe comerciale adecvat. 

1.65. Dacă vreo prevedere a Termenilor și condițiilor este sau devine nulă sau ineficientă, o dispoziție a cărei semnificație este cât mai aproape 
posibil de dispoziția nulă înlocuiește dispoziția nulă. Nulitatea sau ineficacitatea unei dispoziții nu afectează valabilitatea celorlalte 

dispoziții. Modificările și completările la contractul de achiziție sau Termeni și condiții necesită o formă scrisă. 

1.66. Contractul de cumpărare, inclusiv Termenii și condițiile, sunt arhivate de vânzător în formă electronică și nu sunt accesibile. 

1.67. Detalii de contact ale vânzătorului: adresa de livrare Technimax s.r.o., U Splavu 642, 78813 Rapotín, Republica Cehă, adresa de e-mail 
info@technimax.ro, telefon 0312 297 732. 

 
În Rapotín, în data de 18 martie 2020 
 
 

 


