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2 Definiții 

2.1 Termeni şi condiţii generale de vânzare 

Termenii şi condiţiile generale de vânzare descriu o 
colaborare comercială obișnuită între cumpărător (denumit în 
continuare Dealer) şi vânzător (în continuare Distribuitor), 
care stabilesc regulile de bază ale relațiilor dintre Dealer şi 

Distribuitor în legătură cu vânzarea de bunuri și prestarea de 
servicii de către Distribuitor Dealer-ului. Termenii și condițiile 
generale de vânzare vor fi valabile de asemenea și în 
contractele de parteneriat ce vor urma. 

Condițiile care nu sunt cuprinse în acești Termeni şi condiții 
generale de vânzare se vor soluționa în conformitate cu Codul 
Comercial din Romania. Termenii și condițiile de vânzare sunt 
publicate pe pagina Web a Distribuitorului ( www.techdata.ro). 

Distribuitorul este autorizat să actualizeze termenii și 
condițiile generale de vânzare. Distribuitorul va aduce la 
cunoștință Dealer-ului actualizarea termenilor și condițiilor de 
vânzare prin publicarea lor pe site-ul lui. Termenii și condițiile 
generale de vânzare actualizate vor intra în vigoare în a 
cincea zi după publicarea lor. Dealerul este obligat să 
se informeze în legătură cu eventualele versiuni actualizate 
ale Termenilor și condițiilor generale de vânzare. 

2.2 Contractul cu Dealer-ul 

Contractul cu Dealer-ul defineşte termenii generali de 
cooperare dintre Dealer şi Distribuitor, iar încheierea lui este 
o condiție pentru acordarea unei limite de credit dealer-ului. În 
cazuri justificate, se poate solicita verificarea identității 
persoanei, care semnează contractul din partea Dealer-ului. 

2.3 Contractul de cumpărare 

Fiecare confirmare de primire a mărfii sub formă de aviz de 
însoțire a mărfii semnat, foaie de parcurs, sau factură fiscală, 
implică o acceptare completă a termenilor Comenzii. 

2.4 Adresa de contact a Distribuitorului 

Adresa de Contact a Distribuitorului: 

Tech Data Distribution s.r.o. Praga, sucursala Bucuresti 

Calea Serban Voda 133, cladirea A, Parter, 040205, 
Bucuresti 4 

2.5 Programul de Lucru al Distribuitorului 

LUNI – JOI 9:00 – 18:00, VINERI 9:00 – 17:00 

2.6 Dealer 

Dealer-ul poate fi o persoană fizică sau juridică care deține o 
autorizație de funcționare valabilă, având ca obiect de 
activitate: comerțul cu ridicata și cu amănuntul, dreptul de a 
oferi tehnologie IT cu chirie sau să presteze servicii părţii terțe 
în domeniul tehnologiei informaţiei. 

2.7 Persoana de Contact a Dealer-ului  

Dealer-ului îi este atribuit un contact numit Contact Primar – 
angajat al departamentului financiar al Distribuitorului. 

Numele, numarul de telefon, adresa de poştă electronică a 
Contactului Primar va fi afișat pe pagina Web a Distribuitorului 
în secțiunea Compania Dvs. - Informaţii Generale.  
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Sarcina persoanei de Contact Primar este să îndeplinească 
toate cerințele Dealer-ului în ceea ce privește parteneriatul 
dintre Dealer și Distribuitor. 

Persoana de Contact Primar a fost selectată cu atenţie, 
îndeosebi spre binele Dealer-ului, luând în considerație 
cunoștințele şi experienţa deținute în domeniu. 

În anumite cazuri, Dealer-ul poate să contacteze Managerul 
de Produs din personalul Distribuitor-ului, departamentul 
financiar (credit controlling) sau logistica. 

Dealer-ul are dreptul de a solicita schimbarea persoanei de 
Contact Primar. În scopul îmbunătățirii condițiilor comerciale, 
spre binele clienților, convorbirile telefonice pot fi înregistrate. 

2.8 Prețurile Dealer-ilor  

Prețurile Dealer-ilor sunt prețurile curente pentru dealer. 
Aceste preţuri sunt publicate pe contul individual al Dealer-
uluil de pe pagina Web a Distribuitorului. Aceste preţuri 
corespund condițiilor actuale și situației stocurilor 
distribuitorului și volumului de vânzări dintre Dealer si 
Distribuitor. Distribuitorul îşi rezervă dreptul de a schimba 
prețurile catre Dealeri. Prețurile Dealer-ului introduse în 
comenzile Dealer-ului sunt obligatorii să fie înregistrate de 
către distribuitor. 

2.9 Condițiile financiare 

2.9.1 Plata 
Prin Data plății se înțelege data când Dealer-ul a transferat 
banii în contul Distribuitorului. 

2.9.2 Limita de credit 
Limita de credit determină volumul maxim de obligații 
neonorate de către dealer distribuitorului. Limita de credit 
este stabilită de Distribuitor în dependență cu starea 
financiară a Dealer-ului. Limita de credit poate fi acordată doar 
Dealer-ului care a încheiat un contract şi acest contract este 
valid. Utilizarea limitei de credit înseamnă începerea şi durata 
unei obligații concrete a Dealer-ului față de Distribuitor din 
titlul de achiziție de bunuri sau servicii, sau din obligațiile ce 
decurg din condițiile contractuale sau din Termenii şi 
condițiile generale de vânzare. 

Limita de credit disponibilă este valoarea limitei de credit 
redusă din toată suma extrasă, adică din valoarea tuturor 
facturilor emise și neachitate, valoarea tuturor comenzilor în 
proces de distribuire, din valoarea comenzilor pregătite pentru 
livrare în următoarele trei zile lucrătoare, valoarea livrărilor în 
tranzit (livrarea ”fizică" este realizată prin aprovizionarea 
directă dintre producător şi Dealer şi facturată de 
Distribuitor către Dealer). 

2.9.3 Asigurarea creanței Distribuitorului pentru Dealer 
Distribuitorul este autorizat să asigure limita de credit acordată 
sau executarea contractului, prin măsuri de siguranță 
generale, cu scopul de a minimaliza oricare risc rezultat din 
potențiala insolvență a dealer-ului. Măsurile generale de 
garanție ale Distribuitorului sunt următoarele: 

 cesionarea creanței Dealer-ului unei persoane/ 
entități cu o bonitate evidentă a Distribuitorului  

 asigurarea plății prin gaj de o persoană fizică sau de 
o entitate cu o bonitate evidentă 

Bonitatea subiectului este recenzată de Distribuitor.  

2.9.4 Scadența 
Termenul standard de plată a facturilor este de 15 zile 
calendaristice. La cererea Dealer-ului, Distribuitorul poate 
extinde scadența în funcție de bonitatea Dealer-ului, de starea 
creditului lui şi volumul de vânzări. Distribuitorul îşi rezervă 
dreptul de a scurta termenul de plată a facturilor pentru 
comenzile nou venite. Dealer-ul trebuie anunțat în prealabil de 
această modificare. 

2.9.5 Servicii financiare 
Distribuitorul face posibilă finanțarea proiectelor prin 
prelungirea scadenței facturilor pentru produse. Modelul de 
finanţare se bazează pe separarea preţului bunurilor de 
costurile finanțării afacerii fiecărui caz în parte (scadență 
prelungită). Pentru prestarea serviciilor financiare se percepe 
un comision pentru fiecare zi ce depășește termenul standard 
de plată a Dealer-ului.  

În cazul în care termenul de plată standard al Dealer-ului este 
de mai mult de 30 de zile, se percepe comision din ziua 31, 
inclusiv. În ceea ce privește prelungirea termenului de plată 
pentru o tranzacție de afaceri individuală, prețul pentru 
scadența prelungită va fi trecut direct pe comandă și ulterior 
facturată folosind o poziție specială pe factura pentru produse. 

2.9.6 Întârzierea plății Dealer-ului  
Dacă Dealerul achită o factură după data scadentă, 
Distribuitorul are dreptul să perceapă o dobândă pentru plata 
cu întârziere conform contractului cu Dealerul. În caz că 
distribuitorul şi dealer-ul nu au convenit altfel în scris (în 
special în contractul dealer-ului). Dobânda pentru plata cu 
întârziere este de 0,05% din suma datorată pentru fiecare zi 
calendaristică de întârziere in primele 15 zile, iar ulterior, 
dobânda este de 0.01% pentru fiecare zi de întârziere. 
Factura pentru dobânda de întârziere se emite lunar prin 
rambursare, dacă în luna curentă s-a ajuns la o întârziere la 
plată chiar și a unei singure facturi. 

2.10 Comanda 

2.10.1 Comanda 
Produsele pot fi comandate: 

 telefonic; din motive întemeiate Distribuitorul recomandă 
trimiterea comenzii prin e-mail sau fax. 

 via e-mail la adresa electronică a Contactului Primar, 
conform informației publicate pe website-ul 
distribuitorului sau pe adresa de e-mail: 
comandacad@techdata.ro  

 prin poștă, la adresa oficiului Distribuitorului (vezi 
Adresa de Contact a Distribuitorului) 

 Comenzile trebuie să conțină următoarele informațiii: 
 Numărul de Referință al comenzii Dealer-lui  
 Persoana de Contact a Dealer-ului 
 Modul de livrare (vezi punct. Livrare Produse) și adresa 

de livrare 
 Produsele comandate cu codul articolului si cantitatea 

de articole 
Codul articolului determină obiectul de activitate a comenzii și 
e trecut pentru fiecare produs pe website-ul distribuitorului în 
secțiunea „Listă Prețuri”. 
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În cazul comenzilor telefonice toate informațiile 
importante(menționate mai sus) ar trebui definite clar pentru a 
preveni orice neînțelegere in completarea comenzii. 

2.10.2 Comanda Completă  
Comanda Completă poate fi stablită la solicitarea Dealerului. 
În cazul acesta, bunurile sunt livrate doar după obținerea 
cantității cerute de toate poziţiile comenzii. 

2.10.3 Backlog 
Backlog conține toate informațiile privind termenii de livrare 
anticipați ai produselor comandate de către Dealer. La 
cererea Dealer-ilor, Distribuitorul poate să trimită regulat prin 
e-mail această informație sub formă de fișier de date. Această 
informație, de asemenea, este inclusă pe website-ul 
distribuitorului, secțiunea “Vânzări - Comenzi”. 

2.11 Documente 

2.11.1 Avizul de Însoțire a mărfii 
Pentru fiecare livrare, Distribuitorul emite un Aviz de Însoțire 
a mărfii, care este trimis împreună cu produsele către Dealer. 
Avizul de însoțire a mărfii conține cantitatea, tipul de produse 
livrate, tipul și durata garanţiei, precum şi numărul de serie - 
dacă produsul dat îl are. Avizul de însoțire a mărfii este 
întotdeauna inclus în pachet.  

2.11.2 Factura 
Pentru produsele comandate de către Dealer la Distribuitor se 
emite o factură, care în antet conţine toate informațiile legale, 
numărul de referinţă al comenzii Dealer-ului, modul de livrare 
şi numele persoanei de contact primar. Conținutul facturii 
constă în lista produselor comandate și prețurile acestora sau 
serviciile prestate, împreună cu seria articolelor trecute în 
parte, în dreptul fiecărui element. 

Facturile sunt trimise Dealer-ului în formă electronică, prin e-
mail. 

Dealerul, la rândul lui, are opţiunea să descarce factura în 
formă electronică de pe pagina Web a Distribuitorului. 

2.11.3 Nota de credit 
 Nota de credit (produse) – este emisă Dealer-ului, în cazul 

unei livrări eronate a mărfurilor din partea Distribuitorului 
sau dacă produsele livrate au fost dezintegrate sau 
incomplete (a se vedea paragraful Produse Returnate). 

 Nota de credit (financiară) – este emisă în cazul unor 
reduceri suplimentare ca parte a campaniei de 
marketing, anunțată de distribuitor, și în cazul 
presupunerii de îndeplinire a criteriilor cerute pentru o 
reducere suplimentară. 

3 Informaţii 

3.1 InTouch www server-ul distribuitorului 

Sestemul de informatii a dealer-ului InTouch ( 
www.techdata.ro ) ofera pe paginile sale urmatoarele: 

 Sectiunea Compania Dvs. – informatii de baza, adrese 
de livrare, persoane de contact a Dealer-ului 

 Sectiunea Lista preturi – lista de preturi pentru Dealeri 
(a se vedea paragraful Preturile Dealer-ului) in diferite 
configurari, inclusiv lista de preturi a licentelor SW, lista 
de preturi a elementelor pereferate de Dealer, 

referintele articolelor cu descrierile lor tehnice si 
perioadele de garantie. 

 Sectiunea Vanzari – o privire de ansamblu asupra 
comenzilor, livrarilor, facturilor, platilor si reclamatiilor 
Dealer-ului 

 Sectiunea Cos de cumparaturi – starea actuala a 
cosului pentru comandare si optiunile de a comanda 

 Sectiunea Tech Data – informatia de baza a 
distribuitorului, adresa firmei 

3.2 Informații prin Telefon 

Toate informaţiile în ceea ce privește produsele, prețurile lor, 
disponibilitatea, termenii de livrare, situația reclamației şi alte 
informaţii, care țin de colaborarea dintre Distribuitor şi Dealer, 
pot fi obţinute prin intermediul persoanei de Contact Primar a 
Dealer-ului. 

3.3 Serviciul Info 

Dealer-ul are opțiunea de a solicita trimiterea unui anumit tip 
de informaţii în mod regulat în funcţie de ofertele curente. 
Distribuitorul îşi rezervă dreptul de a trimite anumite informații 
fără solicitarea prealabilă a Dealer-ului. 

3.4 Publicitatea  

Distribuitorul este autorizat să trimită Dealer-ului informații 
publicitare prin e-mail. Această formă de publicitate este în 
concordanță cu definitia din legea 365/2002, art 1. alin 8, în 
vigoare, care nu este considerată un comunicat comercial 
nesolicitat sau publicitate, care îl pune la cheltuieli 
suplimentare pe Dealer sau îl deranjeaza. În concordanță cu 
legea 365/2002, art 6. alin 1 în vigoare, Dealer-ul este de 
acord să folosească contactele sale electronice pentru a 
furniza comunicatele de afaceri ale Distribuitorului.  

4 Procedura de cumpărare a produselor 

4.1 Cerere - Ofertă 

În cazul mai multor livrari extinse și proiecte este posibil de 
pregătit o ofertă individuala, care sa întruneasca în mare 
măsură cerințele Dealer-ului.În cazuri justificate, Distribuitorul 
are dreptul să perceapă o taxă pentru formulare ofertă.Taxa 
trebuie să fie aprobată în prealabil de către Dealer.  

4.2 Comanda 

4.2.1 Comanda 
Una dintre procedurile definite în paragraful Comanda 
(articolul 2.10.1), Dealer-ul comandă produsele la 
Distribuitor. Pentru procesare şi trimitere comenzi, 
Distribuitorul are dreptul de a percepe o taxă în conformitate cu 
lista de preturi enumerată în paginile Web a distribuitorului în 
secţiunea Listă Prețuri -> Transport. 

4.2.2 Procesare Comenzi 
Comenzile primite pana la ora 16.00 sunt procesate in 
aceeaşi zi, comenzile primite după ora 16.00 mai târziu sunt 
procesate în următoarea zi lucrătoare. 

4.2.3 Anulare Comenzi 
În cazul în care Dealer-ul este forţat să anuleze o comandă la 
Distribuitor, aceasta trebuie făcută prin fax, prin poștă sau prin 
e-mail. Distribuitorul îşi rezervă dreptul de a deduce o 
penalitate în valoare de cel puţin 15 % din volumul financiar al 
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comenzilor, dacă comanda este anulată mai târziu de sfârşitul 
zilei de lucru din ziua comandării.  

4.3 Livrarea Produselor 

Produsele pot fi livrate separat, în mai multe livrări eșalonate, 
în funcție de disponibilitatea produselor unitare în depozitul 
Distribuitorului. 

A doua livrare și livrările ulterioare eșalonate, vor fi livrate 
conform Transport Standard (a se vedea Livrare de către 
transportator), în caz că nu se convine altfel între dealer și 
persoana de contact primar. 

4.3.1 Livrarea de către transportator 
 Transportul catre Dealer - Bunurile sunt livrate de către 
transportator contra cost, în termenul comunicat în oferta 
primită de la Distribuitor , la adresa de livrare indicată de 
Dealer în comandă, și a cărei valoare este indicată pe site-ul 
distribuitorului în secţiunea Lista Preturi - > Transport. 

 Transportul către utilizatorii finali - bunurile sunt livrate de 
către transportator de la depozitul Distribuitorului direct la 
utilizatorul final, în conformitate cu specificațiile Dealer-ului 
în comandă. Bunurile sunt livrate impreuna cu avizul de 
însoțire a mărfii. Acest lucru scurteaza timpul de transport 
către utilizatorul final şi simplifică manipularea de mărfuri. 
Serviciul este posibil de combinat cu felurile de transport 
descrise mai sus. 

4.3.2 Anularea Livrărilor 
Distribuitorul îşi rezervă dreptul de a anula livrarea produselor 
către Dealer, în cazul în care Dealerul nu are limita suficientă 
de credit sau facturile depășesc cu mult termenul scadent, în 
raport cu toleranța permisa. 

In cazul în care Dealer-ul are facturi cu termenul de plată 
depăşit, cu mult peste toleranta permisă, atunci automat 
produsele rezervate lui, din toate comenzile deschise, se 
anuleaza. 

4.3.3 Preluarea livrării 
Dealerul este obligat să verifice starea coletului. La preluarea 
coletului livrat de curier, Dealer-ul este obligat să verifice 
datele din foaia de parcurs. Dacă datele nu corespund cu 
pozitiile livrării curente, ambalajul original al mărfii este 
deteriorat, sau banda originală de pe pachetul distribuitorului 
este deteriorată, dealerul este obligat să consemneze în notele 
explicative din foaia de parcurs sau sa refuze livrarea în 
totalitate. 

Dealerul este obligat să verifice conţinutul coletului în paralel 
cu avizul de însoțire a mărfii ataşat. Dacă conţinutul coletului nu 
corespunde cu livrarea, Dealerul este obligat să anunțe în 
decurs de 24 de ore de la primirea mărfii, prin e-mail la adresa 
comandacad@techdata.ro . În caz că se identifică o diferență 
între conținutul coletului şi avizul de însoțire a mărfii în 
momentul preluării pachetului, Dealer-ul va fi obligat să indice 
această lipsă pe foaia de parcurs. 

4.3.4 Transferul de proprietate asupra bunurilor și riscul de 
deteriorare a produselor 

Distribuitorul îşi rezervă dreptul de proprietate asupra 
bunurilor până în momentul imediat premergător vânzării 

către consumatorul final, când dreptul de proprietate asupra 
bunurilor trece către Dealer. Dealer-ul obține dreptul de 
proprietate asupra bunurilor, imediat ce plata este achitată 
integral. În cazul livrării de bunuri prin intermediul curierului, 
pericolul de deteriorare a produselor trece asupra Dealer-
ului, din momentul livrării produselor. În cazul preluării 
produselor de la depozitul Distribuitorului, de asemenea riscul 
de deteriorare a produselor trece asupra Dealer-ului, din 
momentul preluării produselor de la Distribuitor. 

4.4 Limitările de export 

Dealer-ul este obligat să respecte orice limitare la export 
conform reglementarilor din Romania şi ale Uniunii Europene, 
dacă se referă la bunurile livrate. 

Dealer-ul recunoaşte şi acceptă regulile speciale aplicabile la 
export , re-export a bunurilor software sau hardware care sunt 
furnizate pe bază de comenzi sau contracte între Dealer şi 
Distribuitor ( sau orice filială sau sucursală a sa) sunt conform 
normelor si legilor exportului din România, legislatiei Uniunii 
Europene şi SUA. Printre aceste reguli se încadreaza de 
asemenea şi reglementările de administrare de Export 
(„EAR“) şi normele de autorizare ale Departamentului de 
Trezorerie al Statelor Unite (Ministerul Finantelor), Oficiul de 
Control Străin. Dealer-ul este obligat să respecte aceste reguli 
şi legi. 

Dealer-ul nu are dreptul să exporte, re-exporte orice bun livrat, 
fara un consimţământ în prealabil scris de la autoritatea 
guvernamentalâ competentă. 

4.5 Returnarea produselor 

Dacă produsele livrate și condițiile de livrare nu corespund cu 
comanda, Dealerul are dreptul să nu accepte produsele de la 
curier. În cazul în care le acceptă, Dealer-ul are dreptul de a 
depune o reclamație și ulterior să returneze produsele complete 
și intacte (inclusiv formularul RMA), care să ajungă la depozitul 
Distribuitorului nu mai târziu de 5 zile lucrătoare. 

Pentru produsele returnate, Distribuitorul va emite o notă de 
credit în termen de 5 zile lucrătoare de la data în care 
produsele au ajuns. 

Dacă produsele nu sunt returnate în perioada determinată, 
sau acestea sunt returnate deteriorate sau neambalate, 
Distribuitorul își rezervă dreptul să refuze produsele sau să 
deduca taxele suportate şi taxa de anulare, a cărei valoare este 
stabilită de către managerul de produs, iar clientului i se va 
aduce la cunoștință prin intermediul persoanei de Contact 
Primar. 

5 Plata 

5.1 Plata produselor 

5.1.1 Plata în avans 
Plata în avans se efectuează prin virament bancar pe baza 
confirmării de comanda – order confirmation şi i se adresează 
Dealer-ului căruia nu i s-a atribuit o limită de credit sau limita 
de credit este epuizată. Confirmare Comandă-order 
confirmation, este trimisă în format electronic la adresa de e-
mail a dealer-ului. Produsele sunt rezervate pentru dealer, şi 
după transferarea unei sume corespunzătoare în contul 
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Distribuitorului,marfa este pregătită pentru livrare în funcţie de 
disponibilitatea ei în stoc. Plata trebuie să fie virată în contul 
Distribuitorului nu mai târziu de a 5-a zi lucrătoare de la data 
primirii comenzii. În caz de nerespectare a acestui termen, 
produsele rezervate se anulează imediat. 

5.1.2 Plata după livrarea mărfii 
Dacă Dealer-ului i s-a alocat o limită de credit de către 
Distribuitor, la expedierea produselor i se emite o factură cu 
termen de scadență, conform cu optiunea aleasa in contractul 
dintre parti. 

5.2 Plata notei de credit 

Plata notei de credit, de obicei, se efectuează prin recalcularea 
facturilor neonorate. Propunerea de decontare este dată fie de 
Distribuitor, fie de Dealer. Decontarea este posibilă, de 
asemenea, de efectuat sub formă de plată, prin deducerea 
notei de credit din valoarea facturii spre plată. În acest caz, 
Dealer-ul este obligat să trimită prin e-mail la departamentul 
financiar ( finance@techdata.cz ) înștiințarea de plată nu mai 
târziu de data transferului de bani. Plata notei de credit este 
posibilă atunci când în soldul Dealer-ului nu este nici o factură 
achitată ,etc. când suma totală a notelor de credit deschise 
depăşeşte suma totală a facturilor achitate, și facturile nu 
depășesc data scadenţei. În acest caz, Dealer-ului i se 
plăteşte doar diferenţa de sumă a notei de credit şi factură. 
Plata notei de credit nu se face automat, doar la cererea 
scrisă a dealer-ului, sau prin e-mail, la departamentul 
financiar ( finance@techdata.cz ). Cererea trebuie să 
conțină datele de identificare a Dealer-ului (numele firmei și 
Nr. Reg. Com.), numărul notei de credit, numărul de cont 
bancar şi codul băncii. 

6 Reclamația 
Reclamațiile pot fi făcute doar la produsele cumpărate direct 
de la Distribuitor. 

6.1 Tipurile de reclamație 

 Cerere de returnare produse 
 Produse livrate din greşeală 
 Reclamații pentru produse defecte 
Acestea, şi eventual mai multe tipuri de reclamații, sunt 
descrise pe pagina Web a Distribuitorului la secțiunea 
Reclamație, la adresa www.techdata.ro, inclusiv și alte 
informaţii ce țin de procedura de returnare a produselor. 

6.2 Predarea produselor reclamate 

Dealer-ul este obligat să expedieze produsele reclamate pe adresa 
indicată în formularul RMA. Cheltuielile de livrare a produselor 
returnate Distribuitorului sunt suportate de către Dealer. În 
cazul în care produsele reclamate nu vor fi livrate, nu mai târziu 
de 5 zile lucrătoare de la data în care cererea a fost aprobată de 
către Distribuitor, Distribuitorul își rezervă dreptul de a considera 
reclamația închisă. 

Produsele trebuie să fie livrate cu ambalajul lor original, în caz 
că acest lucru este cerut de producător, dealtfel în ambalajul 
expus pe site-ul Distribuitorului în secțiunea „Reclamație”, 
împreună cu toate accesoriile și formularul RMA completat. În 
cazul produselor defecte, se va atașa și o copie a documentelor 
de cumpărare (factura și avizul de însoțire a mărfii). Dacă 
curierul nu va deține ceea ce s-a menționat mai sus, coletul va fi 

trimis înapoi pe cheltuiala Dealer-ului. În caz că produsul 
reclamat conține module suplimentare, extinderi, etc., 
Dstribuitorul nu garantează pentru o posibilă pierdere a acestor 
dispozitive suplimentare. 

6.3 Perioada de garanţie 

Informația privind perioada de garanţie este întotdeauna 
indicată pe avizul de însoțire a mărfii (vezi paragraful Aviz de 
însoțire a mărfii) şi pe serverul Web al Distribuitorului (a se 
vedea paragraful InTouch – serverul Web al 
Distribuitorului). Perioada de garanţie începe odata cu data 
emiterii Avizului de însoțire a mărfii. Distribuitorul se angajează 
să respecte perioada de garanţie stipulată de către producător.  

6.4 Reclamarea produselor în garanție 

Reclamarea produselor în perioada de garanţie, în situații 
obișnuite se rezolvă prin repararea produsului sau prin nota 
de credit. Produsele reparate sunt trimise înapoi Dealer-ului 
pe cheltuiala Distribuitorului. Dacă remedierea nu este posibilă, 
Distribuitorul este obligat să emită Dealer-ului o notă de credit 
conformă cu prețul de achiziție a produsului reclamat, sau cu 
un alt produs ce substituie contravaloarea produsului returnat. 
Valoarea maximă a notei de credit este egală cu preţul inițial 
facturat pentru produsul reclamat. După emiterea notei de 
credit, Distribuitorul este proprietarul produsului reclamat. 
Termenul prevăzut pentru rezolvarea reclamației după un 
procedeu mai sus menționat, este de 30 de zile calendaristice 
de la data primirii reclamației la depozit. 

6.5 Repararea produselor în afara perioadei de 
garanție 

Reclamarea produselor aflate în afara perioadei de garanție 
se efectuează contra cost . Dealer-ul va fi informat, în scris, 
despre costurile estimative ale reparațiilor. Prin acceptarea 
acestor prețuri, Dealer-ul se angajează să achite factura pentru 
repararea produselor la preţul estimativ mentionat mai sus. 
Distribuitorul îşi rezervă dreptul să refuze cererea pentru 
repararea produselor după expirarea termenului de garanţie. 

7 Reguli de export in SUA 

7.1.1 Dealer-ul recunoaște și este de acord că bunurile, 
software-ul și tehnologia conținute în orice comandă 
sau acord de furnizare între Tech Data Distribution 
s.r.o., sucursala Busuresti (inclusiv orice filială sau 
sucursală) și Dealer se supun legilor și 
regulamentelor privind controlul exporturilor din 
legislația națională, UE și Statele Unite. Aceasta 
include, dar nu se limitează la Regulamentul de 
administrare a exportului ("EAR") și regimurile de 
sancționare ale Departamentului Trezoreriei din 
SUA, Biroul de control al activelor străine. Dealer-ul 
va respecta toate aceste legi și reglementări. 

7.1.2 Dealer-ul nu poate exporta, reexporta, vinde sau 
transfera bunuri, software sau tehnologie conținute în 
comenzile sau acordurile de furnizare între Tech 
Data Distribution s.r.o., sucursala Bucuresti (inclusiv 
orice filială sau sucursală) si Dealer, fără o 
autorizație guvernamentală solicitată anterior sau cu 
excepția unor dispoziții contrare din aceste legi și 
reglementări, direct sau indirect, către (i) orice țară 
sau regiune supusă unui embargo comercial din SUA 
sau oricărei entități aflate în sau organizată în 
conformitate cu legislația oricărei astfel de țări sau cu 
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orice rezident al unei astfel de țară, sau (ii) orice 
persoană sau entitate înscrisă pe „Lista de 
Persoane” sau pe „Lista Persoanelor Denunțate”, 
menținută de Departamentul de Comerț al Statelor 
Unite sau pe lista "Cetatenilor special denuntati si 
persoanelor Blocate" detinuta de Departamentul 
Trezoreriei SUA sau orice altă reglementare 
europeană sau locală comparabilă sau (iii) orice 
persoană deținută sau controlată în mod direct sau 
indirect de cei de mai sus. 

7.1.3 În plus, orice bunuri, software sau tehnologie 
conținute în orice comandă sau acord de furnizare 
între Tech Data Distribution s.r.o., sucursala 
Bucuresti (inclusiv orice filială sau sucursală) și 
Dealer nu pot fi exportate, reexportate sau 
transferate către un utilizator final angajat în activități 
legate de armele de distrugere în masă. Astfel de 
activități includ, dar nu se limitează neapărat, la 
activități legate de: (1) proiectarea, dezvoltarea, 
producerea sau utilizarea materialelor nucleare, a 
instalațiilor nucleare sau a armelor nucleare; (2) 
proiectarea, dezvoltarea, producerea sau utilizarea 
rachetelor sau sprijinirea proiectelor de rachete; și (3) 
proiectarea, dezvoltarea, producția sau utilizarea 
armelor chimice sau biologice. 

7.1.4 Dealer-ul nu va face sau va omite să facă orice lucru 
care ar putea cauza ca Tech Data Distribution s.r.o., 
sucursala Bucuresti, în hotărârea rezonabilă a Tech 
Data Distribution s.r.o., sucursala Bucuresti să 
încalce legile și reglementările aplicabile în materie 
de control al exporturilor și de sancțiuni și să 
protejeze, să despăgubească și să păstreze 
inofensivitatea companiei Tech Data Distribution 
s.r.o., sucursala Bucuresti din orice reclamație, 
daune, răspundere, costuri, taxe și cheltuieli 
suportate de Tech Data Distribution s.r.o., sucursala 
Bucuresti ca rezultat al neîndeplinirii sau omiterii de 
către Dealer a unor astfel de legi și reglementări. 

 


