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1. Domeniu de aplicare 
Următorii Termeni şi Condiţii de Vânzare şi Livrare (denumiţi în continuare „Termeni de Vânzare”) se aplică 
exclusiv pe întregul raport juridic actual şi viitor dintre tesa tape SRL (denumit în continuare „tesa”) şi 
Cumpărător în ceea ce priveşte achiziţionarea de bunuri mobile („Bunuri”). Odată cu plasarea unei comenzi de 
către Cumpărător, dar nu mai târziu de acceptarea livrării bunurilor, Cumpărătorul recunoaşte caracterul 
exclusiv şi obligatoriu al acestor Termeni de Vânzare. În cazul în care Cumpărătorul foloseşte termeni şi condiţii 
contradictorii, diferiţi sau modificaţi, aceştia nu pot fi aplicaţi în raportul cu tesa, chiar dacă nu au fost contrazişi 
în mod expres de către tesa. 

 

2. Oferta şi încheierea unui contract 
2.1 Ofertele de la tesa nu au caracter obligatoriu şi trebuie considerate ca o cerere pentru livrarea unei comenzi.  

Cumpărătorul trimite o comanda pe care trebuie să o respecte timp de două săptămâni de la data recepţionării 
acesteia de către tesa. Nu va fi încheiat niciun contract până ce tesa nu transmite în scris o confirmare a comenzii, 
iar contractul va fi definit doar de conţinutul confirmării şi/sau de aceşti Termeni si Conditii de Vânzare si/sau de 
Contractul cadru incheiat intre parti. Pentru a deveni valide, acordurile şi/sau angajamentele verbale necesită o 
confirmare scrisă din partea tesa. Confirmările transmise prin e-mail sunt suficiente pentru a îndeplini cerinţa 
referitoare la necesitatea formei scrise. 

2.2 tesa îşi rezervă toate drepturile asupra documentaţiei de vânzare (incluzand, dar fără a se limita la imagini, 
informaţii despre greutăţi şi dimensiuni), si a mostrelor. Acestea nu vor fi puse la dispoziţia unor terţe părţi şi 
trebuie returnate fără întârziere la tesa, odată cu primirea solicitării în acest sens. 

2.3 tesa va furniza bunurile comandate exclusiv în conformitate cu descrierile standard ale produselor sau 
denumirile produselor tesa. 

2.4 Confirmările de comenzi primite de la tesa, care se abat de la conţinutul comenzii originale în ceea ce priveşte 
materialele comandate, sunt considerate a fi acceptate dacă nu au fost refuzate în termen de trei zile lucrătoare de 
la primirea confirmării comenzii de către Cumpărător. 

 

3. Perioade şi date de livrare 
3.1 Datele şi perioadele de livrare sunt obligatorii doar în cazul în care au fost confirmate în scris de către tesa şi 

Cumpărătorul a informat tesa sau a furnizat toate informaţiile, specificaţiile de calitate, documentele, aprobările 
necesare pentru executarea în timp util a livrării, respectiv dacă a efectuat toate plăţile în avans negociate 
conform termenilor conveniţi. Perioadele negociate încep, după caz, la data confirmării contractului sau la data 
declaraţiei de acceptare de catre Cumparator. În cazul unor comenzi suplimentare sau extinse, plasate ulterior, 
perioadele se prelungesc in consecinta. 

3.2 În cazul şi pe durata unor evenimente imprevizibile, inevitabile şi din afara zonei de influenţă a tesa, pentru care 
tesa nu poate fi considerata responsabila (de ex. forţă majoră, greve, blocaje, măsuri guvernamentale, deficit de 
energie sau de materii prime, prejudicii cauzate de incendii şi explozii, probleme operaţionale şi de transport, 
acţiuni ale unor autorităţi superioare sau evenimente similare), tesa va fi scutita de obligaţia de a efectua în timp 
util livrarea bunurilor sau a serviciilor. Perioada negociată va fi prelungită cu durata incidentului; Cumpărătorul 
va fi informat în mod corespunzător despre apariţia unei eventuale probleme. tesa nu are obligaţia de a 
achiziţiona bunuri de înlocuire de la terţi. În cazul în care sfârşitul duratei problemei nu este previzibil sau dacă 
problema persistă pe o perioadă mai mare de două luni, fiecare parte are dreptul să rezilieze contractul în ceea ce 
priveşte domeniul de aplicare a livrării afectate de problema în cauză. 

3.3 În cazul livrării acelor bunuri pe care tesa le achiziţionează de la furnizori, livrarea este condiţionată de livrarea la 
timp de către aceşti furnizori. 

3.4 Dacă livrările efectuate de tesa sunt întârziate, Cumpărătorul are dreptul să rezilieze contractul doar în cazul în 
care tesa este responsabila pentru întârziere şi dacă a permis depăşirea unui termen de livrare stabilit intre parti. 

3.5 În cazul în care Cumpărătorul este în întârziere de acceptare sau a încălcat alte obligaţii de cooperare, tesa are 
dreptul – indiferent de celelalte drepturi ale sale –de a rezilia contractul. 

3.6 Dacă există motive temeinice, tesa poate efectua o livrare parţială, cu condiţia ca aceasta să poată fi acceptată de 
către Cumpărător. Dacă există motive temeinice, tesa are dreptul să se abată de la produsele sau serviciile 
convenite, cu condiţia ca acest lucru să poată fi acceptat de către Cumpărător. 

3.7 tesa nu are obligaţia de a livra bunurile prin transport aerian sau prin alte mijloace de transport comparabile în 
privinţa rapidităţii. 

 

4. Valoare şi volum minim pentru comandă, transport, ambalare, transmiterea riscurilor 
4.1 În lipsa unor convenţii contrare, livrările vor fi efectuate conform DDP (Incoterms 2010). 
4.2 În general, valoarea minimă a unei comenzi este de 300 de euro. Dacă această valoare minimă este atinsă şi dacă 

comanda a fost acceptată de către tesa conform clauzei 2.1, tesa va suporta cheltuielile de transport. În cazul în 
care Cumpărătorul nu respectă această prevedere privind valoarea minimă a unei comenzi, dar comanda este 
totuşi acceptată de către tesa, iar bunurile vor fi livrate, Cumpărătorul va suporta costurile de transport.  

4.3 Bunurile vor fi expediate în ambalajul tesa standard. 
4.4 Riscul va fi transmis Cumpărătorului odată cu transmiterea bunurilor la compania de transport sau la 

Cumpărător. În cazul în care transmiterea sau expedierea bunurilor este întârziată din motive imputabile 
Cumpărătorului, riscul va fi transferat Cumpărătorului la data notificării privind disponibilitatea pentru 
expedierea bunurilor. 

 

5. Preţuri, condiţii de plată 
5.1 Toate contractele au la bază preţurile şi ratele de discount care sunt aplicabile la data acceptării comenzii. 
5.2 Toate preţurile de la tesa sunt exprimate în EUR şi nu includ TVA-ul aplicabil. 

Exceptând cazurile în care s-a convenit altfel între tesa şi Cumpărător, orice taxe suplimentare vor fi suportate de 
Cumpărător; acest lucru este valabil în special pentru TVA şi toate celelalte taxe similare aplicabile în ţara în care 
tesa emite factura. Aceste taxe vor fi facturate pentru suma respectivă, prevăzută de lege, şi vor fi plătite în mod 
corespunzător. 
Pentru livrări în afara UE, Cumpărătorul se angajează să furnizeze pentru tesa, în termen de 20 de zile lucrătoare 
de la data facturării, dovada unui aviz de export echivalent. În cazul în care această dovadă nu este transmisă, tesa 
are dreptul de a percepe ulterior TVA-ul. Pentru livrări în UE, Cumpărătorul confirmă prin intermediul unui cod 
valabil de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit de autorităţile fiscale din statul membru de rezidenta, in 
conformitate cu cerintele art.294 alin.2 din Codul Fiscal, că produsele contractuale au fost livrate într-o alta tara 
membra a UE. Dacă această dovadă nu este furnizată şi tesa nu o poate obţine de la terţi, tesa are dreptul de a 
percepe ulterior TVA-ul de la Cumpărător. 

5.3 În cazul unei creşteri de preţ de orice fel, în special ca urmare a creşterii preţului materiilor prime, tesa are 
dreptul de a intra în negocieri de preţ cu Cumpărătorul. Aceste negocieri vor fi purtate cu bună-credinţă de 
ambele părţi. Dacă părţile nu reuşesc să ajungă la un acord în privinţa noilor preţuri în termen de trei luni de la 
iniţierea negocierilor de către una dintre părţi, oricare dintre părţi are dreptul de a rezilia cu efect imediat 
acordurile-cadru, respectiv acordurile de preţ care au fost încheiate între ele, precum şi orice contract de livrare 
încheiat pe baza acestor acorduri. Contractele în curs de executare vor fi soluţionate după reziliere. 

5.4 tesa are dreptul de a emite facturi parţiale pentru livrări parţiale, în sensul clauzei 3.6. 
5.5 Fiecare factură trebuie plătită, fără deduceri, în termenul agreat intre parti. Această prevedere se consideră a fi 

nerespectată dacă efectuarea plăţii are loc dupa expirarea acestui termen. 
Plăţile de către Cumpărător se consideră a fi efectuate doar după ce tesa poate beneficia de sumele în cauză. 

5.6 În cazul în care Cumpărătorul este în întârziere de plată, tesa are dreptul de a solicita penalizari de întârziere în 
cuantumul de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere. Dreptul de a solicita alte despăgubiri prestabilite va rămâne 
neafectat. 

5.7 Dacă, după încheierea contractului, tesa devine conştienta de riscul lipsei capacităţii de plată a Cumpărătorului, 
tesa va avea dreptul de a executa livrările restante doar după achitarea în avans a plăţii sau în cazul existenţei unei 
obligaţiuni de plată. În cazul în care plăţile anticipate sau obligaţiunile de plată nu sunt onorate nici după 
expirarea unei perioade de graţie rezonabile, tesa va avea dreptul de a înceta livrările până când plăţile sau 
obligaţiunile de plată vor fi onorate si de a rezilia integral sau parţial anumite sau toate contractele afectate. În 
acest caz, tesa îşi păstrează dreptul de a revendica drepturi suplimentare. 

 

6. Rezervarea proprietăţii 
6.1 Bunurile vor rămâne în proprietatea tesa până la achitarea integrală a oricărei şi a tuturor creanţelor către tesa, în 

temeiul relaţiei de afaceri existente cu Cumpărătorul. 
6.2 Cumpărătorului îi este permis să vândă Bunurile supuse rezervării de proprietate („Produse Rezervate”), însă 

doar într-un cadru normal de tranzacţii de afaceri.  
6.3 Cumpărătorul va furniza în permanenţă pentru tesa toate informaţiile solicitate cu privire la Produsele Rezervate, 

respectiv despre revendicările care, în acest sens, au fost atribuite către tesa. Intervenţiile sau reclamaţiile unor 
terţe părţi privind Produsele Rezervate trebuie raportate la tesa de către Cumpărător, imediat după transmiterea 
documentelor necesare. În acelaşi timp, Cumpărătorul va informa terţa parte/terţele părţi despre rezervarea 
proprietăţii de către tesa. Costurile de apărare împotriva unor astfel de intervenţii şi revendicări vor fi prezentate 
de Cumpărător. 

6.4 În cazul în care Cumpărătorul nu a îndeplinit anumite obligaţii majore faţă de tesa, cum ar fi obligaţiile de plată, 
fără a aduce atingere altor drepturi, tesa poate reintra în posesia Produselor Rezervate prin executare silita in 
scopul obţinerii revendicărilor faţă de Cumpărător. În cazul unei solicitări privind restituirea Produselor 
Rezervate, Cumpărătorul este obligat să asigure, pentru tesa sau pentru un reprezentant autorizat, acces la 
Produsele Rezervate şi să le predea. Solicitarea de către tesa a restituirii Produselor Rezervate pe baza acestei 
dispoziţii nu înseamnă în mod automat şi rezilierea contractului. 

 

7. Calitate, drepturile Cumpărătorului în cazul unor defecte, obligaţia de inspecţie 
7.1 Bunurile livrabile trebuie să respecte calitatea convenită în momentul transmiterii riscului; calitatea convenită 

este măsurată doar pe baza acordurilor specifice privind proprietăţile, trăsăturile şi caracteristicile de 
performanţă ale Bunurilor livrabile, definite în scris de către părţi, acestea fiind incluse în descrierile standard ale 
produselor sau în denumirile de produse. tesa nu îşi asumă nicio garanţie generală privind utilizarea Bunurilor 
pentru scopurile urmărite de Cumpărător. Cumpărătorul este singurul responsabil pentru luarea unor decizii ce 
privesc un produs care respectă acordurile specifice privind proprietăţile, trăsăturile şi caracteristicile de 
performanţă, respectiv utilizarea acestuia pentru un anumit scop şi pentru natura utilizării sale. 

7.2 În cazul unei prelucrări conforme cu descrierile privind calitatea, planurile, schiţele, desenele etc. elaborate şi 
publicate de Cumpărător (denumite în continuare „Specificaţii de Calitate”), calitatea va fi măsurată doar pe baza 

acestor Specificaţii de Calitate emise, respectiv pe baza altor acorduri referitoare la calitate, convenite între părţi. 
Cumpărătorul nu are dreptul la niciun fel de pretenţie de garanţie faţă de tesa pentru defecte ale Bunurilor 
livrabile ce se datorează Specificaţiilor de Calitate emise de Cumpărător. Cumpărătorul este singurul responsabil, 
în special în ceea ce priveşte acurateţea şi fezabilitatea tuturor Specificaţilor de Calitate şi ale completărilor 
efectuate si emise catre tesa. 

7.3 Informaţiile din cataloage, liste de preţuri şi din alte materiale informative oferite Cumpărătorului de către tesa, 
precum şi informaţiile descriptive referitoare la produse nu trebuie percepute ca fiind garanţii pentru un anumit 
nivel de calitate al Bunurilor livrabile; asemenea garanţii referitoare la calitate trebuie convenite în mod explicit şi 
în scris. 

7.4 Sunt permise discrepanţe comerciale normale, atât în volum cât şi în greutate, până la o limită maximă de 10% 
din volumul comenzii. Discrepanţele comerciale normale în calitate/proprietăţi, cauzate de Bunurile livrabile, 
sunt, de asemenea, permise. 

7.5 Cumpărătorul are dreptul la reclamații în cazul unor defecţiuni ale Bunurilor livrabile, cu condiţia ca la primirea 
livrării să inspecteze Bunurile primite şi să informeze tesa în scris, fără întârziere, dar nu mai târziu de două 
săptămâni de la preluarea livrării, despre defecte, indicând în acelaşi timp şi numărul facturii corespunzătoare. 
Deteriorările care în mod evident au fost suferite în timpul transportului, respectiv livrările incomplete sau false 
trebuie comunicate la tesa, în orice caz şi fără întârzieri nejustificate. Odată descoperite, defectele ascunse trebuie 
notificate de îndată către tesa. 

7.6 În cazul sesizării unei defecţiuni, tesa va avea dreptul să inspecteze şi să testeze Bunul livrabil în cauză. 
Cumpărătorul va acorda timpul necesar şi posibilitatea efectuării acestor inspecţii. De asemenea, tesa poate 
solicita Cumpărătorului ca acesta să trimită Bunul livrabil în cauză la tesa, pe cheltuiala acesteia din urmă. 

7.7 tesa va remedia defectele, la alegerea sa, prin îndepărtarea gratuită a defecţiunii survenite sau prin livrarea unui 
produs care nu prezintă defecţiuni (denumite împreună „Furnizare Suplimentară”). 

7.8 Costurile de transport, deplasare, manoperă şi materiale, datorate Furnizării Suplimentare (excluzând însă 
costurile de asamblare şi dezasamblare), vor fi suportate de tesa. În cazul in care notificarea unei defecţiuni se 
dovedeşte că a fost făcută în mod intenţionat eronat şi nejustificat, iar acest lucru putea fi observat de către 
Cumpărător înaintea notificării defecţiunii, Cumpărătorul va fi obligat să despăgubească tesa pentru toate 
cheltuielile şi daunele suferite în acest context (de exemplu, costurile de transport şi ale deplasării). 

7.9 Termenul de prescripţie pentru drepturile Cumpărătorului, care provin ca urmare a unor defecte, este de 
douăsprezece luni de la livrarea Bunurilor la Cumpărător. Perioadele de prescripţie legale se aplică pentru 
cererile de despăgubire ale Cumpărătorului, pe alte motive decât cele referitoare la defecţiuni ale Bunurilor 
livrabile, respectiv pentru drepturile Cumpărătorului în caz de defecţiuni care au fost ascunse în mod fraudulos 
sau au fost provocate intenţionat. 

 

8. Răspundere şi daune 
8.1 Răspunderea tesa pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale majore, cauzate de neglijenţă uşoară, este 

limitată în valoare la prejudiciul tipic contractului şi previzibil în momentul încheierii acestuia. Obligaţiile 
contractuale majore sunt acele obligaţii care produc o situaţie juridică pentru Cumpărător, care ar trebui să-i fie 
acordată prin conţinutul şi scopul contractului, precum şi acele obligaţii ale căror îndeplinire permite executarea 
corespunzătoare a contractului şi pe respectarea cărora Cumpărătorul se bazează sau se poate baza. 

8.2 tesa nu poate fi considerată răspunzătoare pentru încălcarea uşor neglijentă a obligaţiilor sale stabilite prin 
contract, altele decât cele menţionate la punctul 8.1. 

8.3 În caz contrar, revendicările legale ale Cumpărătorului privind daunele nu vor fi afectate; în special, tesa este 
răspunzătoare în întregime pentru intenţie şi neglijenţă gravă. 

8.4 Restricţiile de limitare a răspunderii, menţionate anterior la punctele 8.1 şi 8.2, nu se aplică în cazurile de 
răspundere legală obligatorie (în special în temeiul Legii privind răspunderea pentru produsele cu defect), 
vătămare corporală din culpă imputabile tesa, în cazul garanţiilor acordate de către tesa sau pentru ascunderea 
frauduloasă a defectelor. 

 

9. Răspunderea pentru produs 
Dacă Cumpărătorul vinde Bunul livrabil, acesta va despăgubi tesa, conform relaţiei lor interne, în caz de cereri de 
despăgubire privind produsul din partea unor terţe părţi, cu condiţia ca el să fie responsabil pentru defectul care a 
produs cererea de despăgubire. 

 

10. Viciile titlului şi drepturilor de proprietate 
10.1 tesa nu are cunoştinţă despre existenţa unei eventuale cereri din partea unor terţi, definitiv adjudecate, care ar 

împiedica utilizarea Bunurilor conform cu intenţia şi termenii definiţi prin contract. Dincolo de acest aspect, tesa 
nu îşi asumă nicio responsabilitate în ceea ce priveşte viciile titlului de proprietate. 

10.2 Cumpărătorul are obligaţia de a informa tesa, fără întârziere, dacă apar revendicări împotriva Cumpărătorului de 
către terţi ca urmare a utilizării bunurilor livrate, în conformitate cu intenţia şi termenii definiţi prin contract cu 
privire la încălcarea drepturilor de proprietate, sau dacă anumiţi terţi au iniţiat anchete în privinţa dreptului 
Cumpărătorului. Acelaşi lucru este valabil şi în cazul în care Cumpărătorul descoperă că utilizarea bunurilor 
livrate conform termenilor contractuali poate încălca drepturile unor terţe părţi. În asemenea cazuri tesa va avea 
dreptul de a rezilia contractele de livrare existente. De asemenea, tesa are dreptul de a rezilia contractele de 
livrare dacă prin executarea acestora se va afla în pericol de încălcare a drepturilor unor terţe părţi. 

10.3 În cazul unei intervenţii din partea unui terţ faţă de Cumpărător, în sensul punctului 10.2, tesa va sprijini 
Cumpărătorul, depunând toate eforturile necesare în acest sens pentru a apăra pe Cumpărător împotriva unor 
asemenea revendicări în raport cu terţii. Acest lucru este posibil în cazul în care Cumpărătorul nu a emis 
declaraţii către terţi în detrimentul tesa. 

 

11. Dispoziţii generale 
11.1 Cumpărătorul nu poate cesiona creanţele sale faţă de tesa către terţi fără acordul scris al tesa. 
11.2 Modificările şi completările aduse acordurilor contractuale dintre tesa şi Cumpărător şi/sau acestor Termeni şi 

Condiţii, precum şi acordurilor suplimentare necesită forma scrisă. Acest lucru se aplică şi în cazul modificării 
prezentei dispoziţii privind necesitatea formei scrise. 

11.3 Dacă o prevedere a acordurilor contractuale dintre tesa şi Cumpărător şi/sau a acestor Termeni de Vânzare este 
complet sau parţial invalidă, valabilitatea celorlalte prevederi nu va fi afectată. În acest caz, părţile se angajează să 
înlocuiască prevederea invalidă cu una validă care să răspundă cel mai bine intenţiei comerciale a prevederii 
invalide. 

11.4 Locul de executare a soluţionării revendicărilor reciproce este Cluj 
11.5 Locul exclusiv de întâlnire pentru soluţionarea tuturor litigiilor care decurg din relaţia contractuală este Cluj. Cu 

toate acestea, tesa are dreptul de a da în judecată Cumpărătorul la orice altă instanţă cu jurisdicţie statutară. 
11.6 Se va aplica legea aplicabila la sediul social al companiei, care este Cluj, Romania. 
 
Vă rugăm să reţineţi: Calitatea produselor tesa® este testată în mod continuu la cel mai înalt nivel posibil şi, prin 
urmare, este supusă unor controale stricte. Toate informaţiile şi recomandările sunt emise conform celor cunoscute de noi, 
aceste cunoştinţe fiind bazate pe experienţele noastre practice. Cu toate acestea, tesa nu îşi asumă nicio garanţie explicită 
sau implicită pentru adecvarea unui produs tesa® pentru anumite scopuri care nu au fost convenite în mod expres şi în 
scris între tesa şi Cumpărător. Din acest motiv, Cumpărătorul însuşi este responsabil pentru decizia privind adecvarea 
produsului® tesa pentru un anumit scop, precum şi pentru tipul de utilizare, cu condiţia ca produsul să corespundă 
proprietăţilor, trăsăturilor şi caracteristicilor de performanţă care au fost convenite în mod special. În cazul în care aveţi 
nevoie de asistenţă în acest sens, nu ezitaţi să contactaţi personalul nostru tehnic pentru sfaturi. 


