CLAUZE ȘI CONDIȚII DE VÂNZARE STANDARD
Următoarele Clauze și condiții („Clauzele”) intră în vigoare la 1 Mai 2021 și se
aplică fără excepție tuturor vânzărilor de bunuri, licențe de software și oferte
de servicii („Ofertele”) de către societatea membră a grupului de societăți
Resideo Technologies, Inc. care efectuează vânzarea către Cumpărător
(„Resideo”).
1. DOMENIUL DE APLICARE Clauzele înlocuiesc oricare dintre și toate clauzele
și condițiile prevăzute în comanda de achiziție a cumpărătorului, specificațiile
sau orice alt document emis de cumpărător. Orice clauze sau condiții
suplimentare, diferite sau incompatibile din orice astfel de document emis de
Cumpărător sunt respinse de Resideo și vor fi în totalitate inaplicabile oricărei
vânzări făcute în baza prezentului document. Nicio declarație, garanție,
conduită anterioară sau cutumă comercială care nu este prevăzută în mod
expres în prezentul document nu va fi obligatorie pentru Resideo.
2. TERMENII DE PLATĂ Toate plățile sunt scadente și plătibile după cum se
specifică pe factura emisă în legătură cu o comandă pentru Ofertele
reglementate de aceste Clauze („Comandă”) și, dacă nu se face trimitere la
niciun termen, la 30 de zile de la data facturii. Toate plățile sunt datorate în
moneda indicată pe factură și vor fi trimise la adresa specificată pe această
factură. Toate expedițiile, livrările și lucrările efectuate care sunt reglementate
de aceste Clauze vor face în orice moment obiectul aprobării de credit a
Resideo, iar Resideo poate refuza în orice moment să facă expediții sau livrări
ori să efectueze orice lucrare până la primirea plății pentru toate sumele
datorate, inclusiv eventualele penalități de întârziere, sau până se ajunge la
clauze și condiții sau la măsuri de garantare satisfăcătoare pentru Resideo.
Resideo poate revizui în orice moment condițiile de plată stabilite în aceste
Clauze. În plus, Resideo poate opta pentru: (a) a executa silit Ofertele pentru
care nu s-a efectuat plata; (b) a impune o penalitate de întârziere pentru
sumele restante în valoare de până la 2% pe lună sau rata maximă permisă de
lege, pentru fiecare lună completă sau parțială; (c) a recupera toate costurile
de colectare, inclusiv, dar fără a se limita la onorariile avocațiale rezonabile; și
(d) a combina oricare dintre drepturile și căile de atac menționate mai sus,
după cum permite legea aplicabilă. Aceste căi de atac sunt suplimentare celor
existente în virtutea legii sau a echității. Cumpărătorul nu poate compensa sau
recupera sumele facturate sau orice fracțiune din acestea prin sume datorate
sau care pot fi datorate de către Resideo. Această clauză va supraviețui
expirării sau încetării prezentei Comenzi. În măsura permisă de lege, orice
solicitari legate de facturi pot fi facute in decurs de 15 zile după data facturii.
Resideo își rezervă dreptul de a corecta facturile incorecte.
3. PREȚURI; COMANDĂ DE ACHIZIȚIE MINIMĂ; MODIFICĂRI ȘI ANULĂRI ALE
COMENZILOR Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel în scris, prețurile
pentru Ofertele reglementate de aceste Clauze sunt prețurile standard ale
Resideo în momentul expedierii. Resideo poate modifica prețurile tuturor
bunurilor la latitudinea sa exclusivă cu un preaviz scris de treizeci (30) de zile
adresat Cumpărătorului. Cu excepția cazului în care Resideo a acceptat alte
termene în scris, la Comenzile sub 500 USD (sau echivalent în moneda facturii)
se va percepe o taxă de serviciu de 50 USD (sau echivalent în moneda facturii).
Dacă nu se menționează în mod specific, prețurile nu includ proiectarea,
instalarea, punerea în funcțiune, darea în exploatare sau mentenanța. În cazul
în care cantitatea prevăzută într-o Comandă reglementată de aceste Clauze se
reduce, prețul va fi modificat pentru a se conforma prețului standard al
Resideo pentru cantitatea livrată efectiv. O astfel de modificare de preț se va
aplica tuturor Ofertelor livrate, chiar dacă au fost deja facturate până la
momentul reducerii respective. În absența unui acord între părți cu privire la
modificările și anulările comenzilor, Cumpărătorul nu poate anula sau modifica
comenzile. Orice tarif stabilit pentru o perioadă convenită va face obiectul
renegocierii dacă costurile de achiziție, transport sau producție ale Resideo se
majorează cu peste 5%. Prețurile nu includ costurile de reciclare a bunurilor,
reglementate prin Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European și a
Consiliului din 4 iulie 2012 privind deșeurile de echipamente electrice și
electronice (DEEE).
4. IMPOZITE Impozitele, taxele de mediu, taxele și tarifele vamale aferente
Comenzii cad în sarcina Cumpărătorului, iar Resideo poate factura
Cumpărătorul pentru aceste costuri separat, în absența unor dovezi valabile
de scutire.
5. TRANSPORT ȘI RISCUL PIERDERII Toate expedițiile reglementate de aceste
Clauze sunt CPT (Incoterms 2010) adresa indicată de cumpărător, cu excepția
cazului în care Resideo menționează altceva în scris. Riscul de pierdere sau
deteriorare a Ofertelor se transmite Cumpărătorului la predarea către
transportator. Resideo poate efectua livrări corespunzând oricărei comenzi

într-una sau mai multe expediții. Dacă expedițiile sunt întârziate de către
Cumpărător, Ofertele vor fi păstrate pe cheltuiala și riscul Cumpărătorului, iar
Cumpărătorul va răspunde pentru eventualele întârzieri sau majorări de costuri
suportate de Resideo din cauza sau legate de acțiunile sau omisiunile
Cumpărătorului. Toate datele de livrare sunt estimări, cu excepția cazului în
care Resideo a convenit altfel în scris. În plus, Resideo nu va fi trasă la
răspundere pentru nicio livrare întârziată din cauza transportatorului sau a
nefurnizării de către Cumpărător a informațiilor necesare în timp util.
Cumpărătorul trebuie să verifice toate bunurile la livrare și să semnaleze în
scris către Resideo toate defectele vizibile, deteriorările de pe urma
transportului, articolele greșite și cele lipsă, în termen de trei (3) zile de la
livrare în orice caz; în caz contrar, toate bunurile vor fi considerate livrate și
recepționate. Defectele ascunse trebuie semnalate fără întârzieri nejustificate,
în termen de 5 zile de la detectare în orice caz. Resideo își rezervă dreptul de a
percepe costuri suplimentare în cazul în care Cumpărătorul solicită condiții
speciale de itinerar al transportului, ambalare, etichetare, manipulare sau
asigurare. Titlul de proprietate asupra mărfurilor va fi transferat către
Cumpărător atunci când acesta a achitat preţul integral al bunurilor.
6. SPECIFICAȚII; MODIFICĂRI În orice moment și din orice motiv, Resideo
poate modifica, fără notificarea Cumpărătorului, proiectul, materialele,
specificațiile sau performanțele Ofertelor reglementate de aceste Clauze, cu
condiția ca modificările să nu schimbe în mod semnificativ destinația, forma și
funcția Ofertelor.
7. FORȚA MAJORĂ Resideo nu va fi trasă la răspundere pentru nelivrarea sau
livrarea cu întârziere a oricăror Oferte, dacă aceasta a fost determinată de
motive care sunt în afara controlului rezonabil al Resideo. În cazul oricărei
întârzieri de acest fel, data livrării sau execuției se prelungește cu o perioadă
egală cu timpul pierdut din cauza întârzierii respective. În cazul în care
producția Resideo este redusă dintr-unul din motivele de mai sus, Resideo își
poate distribui producția între diverșii săi cumpărători. Această distribuire se
face într-un mod echitabil și rezonabil din punct de vedere comercial. Dacă
evenimentul de forță majoră depășește durata de 90 de zile, oricare dintre
părți poate anula Comanda Cumpărătorului printr-o notificare scrisă către
cealaltă parte, iar Cumpărătorul va achita către Resideo toate Ofertele livrate și
lucrările efectuate anterior anulării, precum și toate cheltuielile rezonabile
suportate de Resideo ca urmare a respectivei anulări.
8. ÎNCĂLCĂRI Oricare dintre următoarele elemente reprezintă o încălcare
semnificativă a obligațiilor Cumpărătorului: (a) neefectuarea plății pentru orice
Ofertă la scadență; (b) neefectuarea recepției Ofertelor conforme furnizate în
temeiul prezentului document; (c) depunerea unei cereri de intrare în faliment
împotriva Cumpărătorului, instituirea oricărei proceduri de insolvență sau
faliment (inclusiv reorganizare) împotriva Cumpărătorului, numirea unui
mandatar sau a unui administrator judiciar al Cumpărătorului sau o cesiune în
favoarea creditorilor Cumpărătorului; (d) orice altă încălcare a oricăreia dintre
prevederile prezentelor Clauze de către Cumpărător. În cazul oricărei astfel de
încălcări, Resideo poate, prin notificare scrisă către Cumpărător, să anuleze
Comanda (Comenzile) sau orice parte a acesteia (acestora), fiind scutită de
orice răspundere. Cumpărătorul va achita toate costurile, inclusiv onorariile
avocațiale rezonabile, suportate de Resideo în orice acțiune introdusă de
Resideo pentru a recupera plățile restante sau pentru a-și pune în aplicare în
alt mod drepturile ce decurg din prezentele Clauze.
9. GARANȚIA În măsura permisă de lege, următoarele prevederi înlocuiesc
toate celelalte garanții și condiții, exprese sau implicite, inclusiv pe cele de
calitate satisfăcătoare și adecvare la un anumit scop. (a) Resideo garantează ca
Ofertele de fabricație proprie sunt, sub toate aspectele semnificative, lipsite de
materiale defecte și de defecte de fabricație și sunt conforme cu specificațiile
și/sau planșele aplicabile. Cu excepția cazului în care Resideo a convenit altfel
în scris, începând de la data livrarii Ofertei de către Resideo, garanția Resideo
va fi valabilă timp de 24 de luni. (b) Cu excepția cazului în care s-a convenit
altfel în scris, Resideo va elibera o notă de credit pentru Ofertele returnate
către Resideo în conformitate cu art. 25, cu transport preplătit, pe care Resideo
le stabilește ca fiind defecte. (c) Ofertele supuse uzurii normale sau
suprasolicitării nu se consideră defecte ca urmare a respectivei uzuri sau
suprasolicitări. Nu se acordă nicio garanție dacă, în opinia exclusivă a Resideo,
defectul sau deteriorarea a fost cauzată de sau legată de instalare, de
combinarea cu alte piese și/sau produse, de modificări sau reparații aduse
oricărei Oferte de către altcineva decât Resideo, de neutilizarea de către
Cumpărător a celei mai recente versiuni de software puse la dispoziție de
Resideo sau neaplicarea actualizărilor sau corecțiilor necesare sau
recomandate la orice alt software sau dispozitiv din mediul de rețea al
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Ofertelor, sau dacă defectul sau deteriorarea a rezultat din acțiunile,
omisiunile, abuzurile sau neglijența Cumpărătorului. (d) Ofertele
experimentale (care pot fi desemnate prin literele „X” sau „E” plasate la
începutul numărului de identificare al piesei) sau programele software
nelansate ori în versiune beta sunt elemente prototip, de preproducție, care
încă nu au finalizat toate fazele testării; aceste produse sunt vândute „CA
ATARE”, FĂRĂ GARANȚII. (e) Este responsabilitatea Cumpărătorului să se
asigure că Ofertele sunt compatibile cu aplicația în care sunt utilizate. (f) Dacă
Resideo oferă Cumpărătorului servicii, inclusiv, fără a se limita la, instruire sau
asistență la configurarea și instalarea Ofertelor, Resideo va presta aceste
servicii în conformitate cu practicile normale ale industriei, la tarife care pot fi
specificate periodic de Resideo în lista sa de prețuri. Resideo nu își asumă față
de Cumpărător nicio răspundere ce derivă din prestarea acestor servicii, dacă
respectivele servicii sunt furnizate cu titlu gratuit. (g) Resideo nu declară și nici
nu garantează că Ofertele nu pot fi compromise sau eludate sau că Ofertele
vor preveni orice vătămare corporală sau pierdere de bunuri, efracție, furt,
incendiu sau alt act, sau că Ofertele vor asigura în toate cazurile avertisment
sau protecție adecvată. Cumpărătorul înțelege că un sistem de alarmă instalat
și întreținut în mod corect poate doar să reducă riscul de efracție, furt,
incendiu sau de alte evenimente care se produc fără alertare, dar nu reprezintă
o asigurare sau o garanție că astfel de evenimente nu se vor produce sau că nu
se vor solda cu vătămări corporale ori pierdere de bunuri. (h) Software-ul, dacă
este trecut în comanda de achiziție și/sau în ofertă și/sau dacă este utilizat în
cadrul produselor garantate de Resideo, va fi furnizat pe un suport care nu are
defecte de material sau de fabricație, garantat în cadrul unei utilizări normale
atât timp cât hardware-ul și/sau sistemul este sub garanție. În această
perioadă, Resideo va înlocui cu titlu gratuit orice astfel de suport pe care îl
constată ca fiind defect. În ceea ce privește calitatea sau performanțele
oricăror software-uri sau date, acestea sunt furnizate „ca atare” fără nicio
garanție. (i) Aceste garanții sunt numai în beneficiul Cumpărătorului și nu sunt
cesionabile sau transferabile. Orice răspundere a Resideo în temeiul
prezentului art. 9 face obiectul prevederilor art. 11 „Limitări ale răspunderii”
din prezenta Comandă.
10. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI DESPĂGUBIRI
Resideo furnizează un produs care conține mărci comerciale și/sau nume
comerciale. Nu se acordă nicio licență pentru utilizarea acestor mărci
comerciale și/sau nume comerciale fără permisiunea prealabilă, în scris, a
Resideo sau a proprietarului mărcii, dacă aceasta este utilizată de Resideo sub
licență. Cumpărătorului nu se va folosi de niciun nume, nume comercial sau
marcă comercială a Resideo, inclusiv de numele „Resideo”, sub nicio
formă. Cumpărătorului va înceta de îndată orice și toate utilizările oricărui
nume, nume comercial sau marcă comercială a Resideo atunci când este
notificat de Resideo în acest sens. Resideo își păstrează dreptul de proprietate
asupra tuturor instrumentelor, proiectelor, planșelor și specificațiilor asociate
Ofertelor și oricăror adaptări ale acestor Oferte, Resideo neavând restricții în
utilizarea sau vânzarea acestor Oferte sau a oricărei adaptări. Resideo va
formula apărări în orice acțiune împotriva Cumpărătorului care rezultă dintr-o
încălcare reală sau presupusă a unui brevet valabil în Romania sau a
drepturilor de autor, în măsura în care respectiva încălcare este legată de
Ofertele livrate de Resideo, și va despăgubi Cumpărătorul pentru orice
hotărâre finală pronunțată împotriva acestuia în urma unei astfel de acțiuni în
instanță, cu condiția ca Cumpărătorul să anunțe în scris Resideo în momentul
în care este informat de cererea unui terț și să accepte să acorde Resideo
autoritate exclusivă, informații și sprijin în apărarea împotriva cererii și în
soluționarea acțiunii. Resideo nu va fi responsabilă pentru niciun compromis
sau soluționare la care se ajunge fără acordul său prealabil. Resideo nu va avea
nicio obligație sau răspundere cu privire la: (a) Ofertele furnizate în
conformitate cu proiectele, planșele sau specificațiile de fabricație ale
Cumpărătorului; (b) Ofertele utilizate în alte scopuri decât cel obișnuit; (c)
plângerile privind încălcări ce rezultă din combinarea oricăror Oferte furnizate
în baza prezentului document cu orice articol care nu este furnizat de Resideo;
(d) utilizarea altor versiuni ale produselor software decât cele mai recente
lansate de Resideo; sau (e) orice modificare a Ofertelor executată de oricine
altcineva în afară de Resideo. În plus, deoarece Resideo deține controlul
exclusiv al soluționării plângerilor de încălcare, conform prezentului
document, Resideo nu va fi în niciun caz responsabilă pentru onorariile sau
costurile avocațiale ale Cumpărătorului. Cumpărătorul se obligă să
despăgubească și să apere Resideo în aceeași măsură și sub rezerva acelorași
restricții stabilite în obligațiile Resideo față de Cumpărător, așa cum sunt
prevăzute în prezentul art. 10, pentru orice acțiune împotriva Resideo bazată

pe o reclamație de încălcare care rezultă din punctele (a), (b), (c), (d) sau (e)
din alineatul precedent. În cazul în care se formulează o reclamație sau dacă
Resideo consideră că o asemenea reclamație este probabilă, Resideo poate, la
alegerea și pe cheltuiala sa, (i) să îi obțină Cumpărătorului dreptul de a
continua să utilizeze Ofertele; (ii) să înlocuiască sau să modifice Ofertele astfel
încât acestea să nu mai încalce drepturi de proprietate intelectuală; sau (iii) să
accepte returnarea Ofertelor sau să lichideze licența Cumpărătorului de a
utiliza Ofertele care încalcă drepturi de proprietate intelectuală și să îi acorde
Cumpărătorului un credit pentru prețul de achiziție sau taxa de licență plătită
pentru Ofertele respective, din care va scădea o sumă rezonabilă de
amortizare pentru utilizare, deteriorare și uzură morală. În plus, Resideo poate
opri expedierea sau furnizarea Ofertelor care încalcă drepturi de proprietate
intelectuală fără a încălca prezentul Contract. Orice răspundere a Resideo în
temeiul prezentului art. 10 face obiectul prevederilor art. 11 „Limitări ale
răspunderii” din prezenta Comandă. Prezentul art. 10 precizează singura cale
de recurs a părților, întreaga răspundere a părților, precum și căile de atac
exclusive ale părților cu privire la încălcarea drepturilor de proprietate
intelectuală. Toate celelalte garanții exprese, implicite sau legale împotriva
încălcării oricăror drepturi de proprietate intelectuală sunt respinse.
11. LIMITAREA RĂSPUNDERII Art. 9 („Garanția”) și art. 10 („Drepturi de
proprietate intelectuală și despăgubiri”) de mai sus precizează singura obligație
a Resideo și singura cale de atac a Cumpărătorului pentru orice defect în
oricare dintre Ofertele vândute sau licențiate în temeiul prezentului document.
(a) În niciun caz Resideo nu va fi responsabilă pentru (i) orice pierdere
indirectă, incidentală sau conexă; (ii) orice pierdere cauzată de întreruperea
activității; (iii) pierdere de profituri; (iv) pierdere de venituri; (v) pierderea
utilizării oricărui bun sau capital; (vi) pierderea economiilor preconizate; sau
(vii) pierderea de date. (b) Resideo nu va fi trasă la răspundere pentru nicio
pierdere sau pagubă în cazul căreia răspunderea apare ca urmare a cunoașterii
de către Resideo (indiferent dacă este reală sau de altă natură) a posibilității
unei astfel de pierderi sau daune. (c) Răspunderea Resideo cu privire la orice
comandă de achiziție, pentru orice eveniment de securitate cibernetică
(inclusiv orice încălcare a securității datelor cu caracter personal) sau de alt fel
în baza prezentelor clauze și condiții nu va depăși în niciun caz prețul
contractual al bunurilor specifice care au dat naștere reclamației, iar
Cumpărătorului nu va încerca să recupereze daunele pentru încălcarea
confidențialității care rezultă și din încălcarea legilor aplicabile privind protecția
datelor. (d) Resideo nu va avea nicio răspundere cu privire la vreun defect sau
nefuncționare a bunurilor din cauza nefolosirii de către Cumpărător a celei mai
recente versiuni software puse la dispoziție de Resideo sau neaplicării
actualizărilor sau corecțiilor necesare sau recomandate la orice alt software
sau dispozitiv din mediul de rețea al produselor. (e) Aceste excluderi și limitări
ale daunelor se aplică indiferent de modul în care poate fi cauzată pierderea
sau dauna și împotriva oricărui principiu al răspunderii, indiferent dacă este
contractuală, delictuală, de despăgubire sau de altă natură. (f) Niciuna dintre
părți nu încearcă să excludă sau să-și limiteze răspunderea pentru: (i) decesul
sau vătămarea corporală care rezultă din neglijență gravă; (ii) fraudă; (iii) sau
orice chestiune pentru care, prin lege, îi este interzis să își limiteze
răspunderea. (g) Cu excepția cadrului impus de legislația în vigoare,
Cumpărătorul confirmă că Resideo nu are obligația de a furniza nici o formă de
securitate cibernetică sau de protecție a datelor cu privire la operarea
bunurilor, software-ului sau a mediului de rețea. Resideo poate alege să
furnizeze servicii bazate pe internet împreună cu bunurile și poate modifica sau
anula aceste servicii în orice moment. Cu excepția măsurilor strict impuse de
legislația aplicabilă, Resideo nu are obligația de a furniza nicio formă de
securitate cibernetică sau protecție a datelor cu privire la aceste servicii bazate
pe internet.
12. INFORMAȚII CONFIDENȚIALE ȘI DREPTURI DE UTILIZARE A DATELOR
Informațiile confidențiale sunt orice informații nepublice ale unei părți, cum ar
fi tehnologia protejată de drepturi de proprietate intelectuală, secretele de
serviciu, know-how-ul, metodele de operare, datele de marketing și
programele de vânzări, studiile și tendințele de piață, informațiile financiare,
politicile de prețuri, listele de furnizori și de clienți, partenerii de afaceri,
rapoartele despre punctele de vânzare și alte informații referitoare la
activitatea, produsele, achizițiile sau vânzările unei părți sau ale oricăror
furnizori sau clienți ai acesteia. Cumpărătorul recunoaște și acceptă faptul că
Vânzătorul poate utiliza informațiile confidențiale ale Cumpărătorului pentru ași îndeplini obligațiile în temeiul acestor clauze și condiții, așa cum se aplică
acestea relației comerciale actuale sau avute în vedere, și pot divulga aceste
informații persoanelor care trebuie să le cunoască în vederea îndeplinirii
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obligațiilor respective, cu condiția ca acestor persoane să li se impună restricții
de confidențialitate scrise cel puțin la fel de stricte ca cele conținute în
prezentul document. Resideo își rezervă dreptul de a utiliza toate datele și
informațiile care sunt colectate, generate, prelucrate sau transmise de către
sau prin produse, precum și toate datele și informațiile referitoare la produse
care sunt furnizate sau transmise către Resideo cu privire la operarea sau
funcționarea produselor într-o formă anonimizată pentru orice scop comercial,
inclusiv dezvoltarea de produse, software sau servicii, marketing sau asistență
în vânzări sau alte analize. În măsura în care Resideo nu deține, nu este
licențiată sau nu beneficiază de drepturi de utilizare suficiente asupra oricăror
astfel de informații sau date legate de produse, Cumpărătorul acordă Resideo
și societăților sale afiliate (sau se va îngriji ca Resideo și societățile sale afiliate
să primească) un drept perpetuu de a utiliza și de a realiza opere derivate din
informațiile și datele respective în orice scop legal.
13. SOFTWARE Software-ul, dacă este trecut în Comandă sau instalat pe unul
din bunurile trecute pe Comandă, este reglementat de următoarele clauze, cu
excepția cazului în care părțile încheie un contract separat de licențiere
software sau un asemenea contract este inclus în software. Software-ul este
licențiat, nu vândut. Sub rezerva respectării de către Cumpărător a acestor
Clauze, Resideo acordă o licență personală, limitată și neexclusivă pentru a
utiliza codul mașină al software-ului numai în scopurile interne ale
Cumpărătorului. Licența este limitată la acele Oferte și/sau sedii care sunt
specificate în Comanda Cumpărătorului. Resideo păstrează toate drepturile de
proprietate asupra oricăror software-uri livrate în temeiul prezentului
document, toate aceste software-uri conținând informații confidențiale și
protejate de drepturi de proprietate intelectuală; drepturile de proprietate
includ, fără limitare, toate drepturile asupra brevetelor, drepturilor de autor,
mărcilor comerciale și secretelor de serviciu. Cumpărătorul nu va încerca să
vândă, să transfere, să sublicențieze, să efectueze compilare inversă, să
dezasambleze sau să redistribuie software-ul și nici nu va copia, divulga,
distribui sau afișa software-ul respectiv, nu îl va pune la dispoziția altor
persoane în alt mod (cu excepția cazurilor autorizate de Resideo în scris) și nici
nu va permite nicio utilizare neautorizată a software-ului. Dacă software-ul
este livrat împreună cu un produs trecut pe prezentul document,
Cumpărătorul poate transfera licența sa asupra software-ului către un terț
numai în contextul vânzării de către Cumpărător a produsului pe care este
instalat software-ul. Resideo poate rezilia această licență dacă Cumpărătorul
încalcă aceste Clauze. Cumpărătorului i se poate solicita să încheie un contract
de licență sau un act adițional cu Resideo înainte de livrarea oricărei Oferte.
14. DESPĂGUBIRI Cumpărătorul va despăgubi, va apăra și va exonera de
răspundere Resideo, responsabilii săi, administratorii săi, salariații săi și agenții
săi împotriva tuturor pretențiilor, acțiunilor în justiție, costurilor, daunelor și
pierderilor (inclusiv onorariile avocațiale) cauzate de sau care rezultă din (i)
încălcarea efectivă sau preconizată de către Cumpărător a acestor Clauze, (ii)
neglijența Cumpărătorului în îndeplinirea obligațiilor ce rezultă din acest
document, (iii) aplicarea Ofertelor și (iv) instalări sau modificări altele decât
cele autorizate în mod specific de Resideo efectuate de către Cumpărător
asupra Ofertelor.
15. COMBINAREA DISPOZITIVELOR DE CONTROL Unii senzori și unele
dispozitive de control ale Resideo sunt proiectate special pentru a funcționa
împreună. De aceea, în unele cazuri, combinarea unor dispozitive de control
și/sau a unor senzori produși de producători diferiți în aceeași instalație poate
crea situații nesatisfăcătoare și/sau periculoase. Dacă dispozitivele de control
ale Resideo sunt utilizate împreună cu produsele altor producători într-un mod
nerecomandat de Resideo, Resideo retrage orice asigurare de funcționare
satisfăcătoare și nu va avea nicio responsabilitate de a asigura service pentru
astfel de instalații mixte.
16. LEGEA APLICABILĂ Aceste clauze vor fi reglementate de legislația aplicabilă
în țara în care este înregistrată Resideo, fără a ține cont de principiile
conflictelor de drept, iar părțile se supun competenței exclusive a instanțelor
din această țară. Conventia Natiunilor Unite asupra Contractelor pentru
Vanzarea Internationala a Bunurilor (Viena, 11 Aprilie 1980) este exclusa in
mod expres.
17. CESIUNEA Cumpărătorul nu poate cesiona drepturile sau obligațiile sale în
baza prezentului document fără acordul prealabil scris al Resideo și orice
presupusă cesiune fără consimțământ va fi nulă, la opțiunea Resideo. Fără a
aduce atingere celor de mai sus, toate drepturile și obligațiile Cumpărătorului
sunt obligatorii pentru toți succesorii și cesionarii Cumpărătorului.
18. NERENUNȚAREA LA DREPTURI Neexercitarea de către Resideo, în orice
moment și pentru orice perioadă, a prevederilor prezentului document nu va fi

interpretată ca o renunțare la acea prevedere sau la dreptul Resideo de a pune
ulterior în aplicare fiecare și toate prevederile.
19. MODIFICĂRI Aceste Clauze și toate Comenzile reglementate de acestea nu
vor fi înlocuite, modificate sau revizuite decât cu acordul scris al Resideo.
20. RESPECTAREA LEGII Cumpărătorul răspunde pentru respectarea tuturor
legilor și reglementărilor privind importul și exportul. Cumpărătorul va obține
pe cheltuiala proprie toate aprobările și autorizațiile de import, export și
reexport necesare pentru bunurile, transferurile, serviciile și datele tehnice
livrate și va păstra documentația care atestă respectarea acestor legi și
reglementări. Cumpărătorul va fi responsabil pentru orice nerespectare de
către transportator a tuturor condițiilor de export aplicabile. Părțile vor
respecta toate legile, reglementările și ordonanțele aplicabile ale oricărei
autorități publice din orice țară cu competență corespunzătoare, inclusiv, fără
limitare, legile respective din SUA sau din alte țări care reglementează importul
sau exportul mărfurilor. Bunurile și serviciile livrate de Resideo în baza
prezentului document vor fi produse și furnizate în conformitate cu toate legile
și reglementările aplicabile din țara în care este înregistrată Resideo.
Cumpărătorul confirmă că se va asigura că toate bunurile sunt instalate și
utilizate în mod corespunzător, în conformitate cu legile și reglementările
locale din țara în care este înregistrată Resideo. Părțile își vor respecta
obligațiile respective ce decurg din legile aplicabile privind protecția datelor. Cu
excepția cazului în care s-a convenit altfel în scris, niciuna dintre părți nu va
prelucra date cu caracter personal în numele celeilalte în calitate de persoană
împuternicită de acea parte. Cumpărătorul și Resideo își respectă obligațiile
care le revin în temeiul Directivei 2012/19/UE a Parlamentului European și a
Consiliului din 4 iulie 2012 privind deșeurile de echipamente electrice și
electronice (DEEE), așa cum este pusă aceasta în aplicare în orice jurisdicție
locală cu privire la bunuri, în ceea ce privește finanțarea și organizarea
eliminării deșeurilor de echipamente electrice și electronice.
21. RELAȚIA DINTRE PĂRȚI Părțile recunosc că sunt contractanți independenți
și că prezenta Comandă nu creează nicio altă relație între ele, inclusiv una de
parteneriat, de asociere în participațiune, de muncă, de franciză, de
subordonare sau de tip principal/agent.
22. SEPARABILITATEA Dacă se stabilește că orice prevedere a acestor Clauze
este ilegală, nevalabilă sau neaplicabilă, acea prevedere va fi considerată
eliminată și toate prevederile rămase vor continua să fie valabile și obligatorii
pentru Resideo și Cumpărător.
23. DURATA DE VALABILITATE Toate prevederile acestor Clauze care, prin
natura lor, trebuie să rămână în vigoare dincolo de termenul prezentei
Comenzi vor rămâne în vigoare după încetarea prezentei Comenzi.
24. NOTIFICĂRI Toate notificările care trebuie trimise de părți cu privire la
prezenta Comandă și/sau la prezentele Clauze vor fi trimise în scris către
reprezentantul autorizat al părții la adresa indicată în comanda de achiziție a
Cumpărătorului. Notificările trimise în temeiul prezentelor Clauze vor fi
considerate primite: (a) în momentul când sunt predate personal; (ii) la o zi
lucrătoare după ce au fost predate unei societăți de curierat rapid pentru
predare a doua zi; sau (iii) la două zile calendaristice după ce au fost expediate
prin poștă ca scrisoare recomandată cu confirmare de primire și preplătită.
25. RETURURI Ofertele nu pot fi returnate către Resideo fără codul de
autorizare și consimțământul prealabil, în scris, al Resideo. Pentru a obține
respectivul cod de autorizare și consimțământ, Cumpărătorul trebuie să trimită
o solicitare în scris reprezentantului local de asistență pentru clienți al Resideo.
Cumpărătorul trebuie să solicite în scris reprezentantului local al serviciului de
asistență pentru clienți al Resideo să furnizeze acest cod de autorizare și acest
consimțământ.
26.LIMBA Versiunea în limba română a prezentelor condiţii şi termeni va
prevala în caz de conflict cu orice traduceri asigurate în scopuri de
convenienţă.
1 Mai 2021

3

