
Autobid.de este o marcă a
lui Auktion & Markt AG

Condiţii Comerciale Generale

Stadiul: 08 - 2013 

Următoarele condiții și termene generale de afaceri înlocuiesc 

condițiile generale de afacere valabile din 15.04.2011, ora 16:00 

și între în forță (valabilitate) începând din 02.08.2013, ora 16:00.

I. Generalităţi, dreptul aplicabilă

1. Utilizator acestor condiții generale de afacere

Utilizatorul acestor condiții generale de afaceri este Auktion & 

Markt AG, o societate de acțiuni înființat după legea din 

Republica Federală Germania, cu sediul în Wiesbaden, 

înregistrat în registrul comercial judecătoriei de prima instanță

Wiesbaden sub numărul de registru HRB 20968.

2. Obiectul acestor condiții generale de afacere

Obiectul acestor condiții generale de afacere este stabilirea 

(reglarea) vânzării de bunuri mobile de la utilizator ca 

antreprenor ( în continuare numit „Vânzător“ ) la persoane, 

care la fel sunt antreprenor și nu sunt consumator ( în continu-

are numit „ Cumpărător „) în care vânzarea absolvită (efectuată) 

peste platformă de internet sub URL www.autobid.de și unde 

rezolvarea exterioară vânzării este asemănător cu licitația. 

Afacerile legale de vânzare se fac totuși prin oferta și accepta-

rea se face după §§ 145 - 151 (BGB) Bürgerliches Gesetzbuch 

(codul civil Republica Federală Germania), și nu prin adjude-

care după § 156 BGB (codul civil).

Condițiile generale de afacere găsesc aplicare pe toate felul 

(tipuri) de evenimente de vânzări sub URL www.autobid.de; 

cu excepția cazului în care vânzătorul declară condiții generale 

speciale de afacere aplicabile pe unele evenimente de vânzare.

3. Altfel de condiții generale de afacere

Condițiile generale de afacere de mai jos sunt valabile și 

pentru afacerile în viitor cu cumpărătorul,întrucât ele din 

partea vânzătorului de la afacerile viitoare n-au fost înlocuite și 

comunicate văzătorului. Condiții generale contrare de afacere 

ale cumpărătorului nu sunt valabile, și dacă vânzătorul nu 

contrazice în mod expres.

4. Legea aplicabilă

Este valabil exclusiv legea Republicii Federale Germania cu 

excluderea expresă dreptului de cumpărare ONU (CISG).

II. Înregistrare (anunțarea) ca cumpărător, aprobarea ca 

cumpărător

 

1. Anunțarea ca cumpărător

Consumatorii în sensul § 13 BGB (codul civil) nu pot fi 

cumpărători. Cumpărători pot fi numai antreprenori în sensul 

§§ 14 BGB (cod civil), care achiziţionează obiectul de

cumpărare pentru exercitarea (efectuarea) profesiei sau 

meseria, dacă obiectul profesiei sau meseriei este de comerțul 

autovehiculelor.

Fiecare cumpărător înaintea primei participări la o expoziție de 

vânzare și trebuie să se anunțe în scris și să se înregistreze. 

Fiecare cumpărător înaintea primei aprobări pentru prezentări 

de oferte firmei sale trebuie să declară şi facă dovadă expresă 

de felul firmei sale cât și de felul dealer de autovehicule. Felul 

dovezii hotărăşte vânzătorul.

La cumpărător cu sediul în interiorul teritoriului Republicii 

Federale Germania pentru dovada sunt întotdeauna necesar:

- Copie anunțării firmei.

- La cumpărător și societăți care sunt înregistrate în registru 

comerțului un extras din registrul comerțului.

- O copie după legitimaţia personală de identitate al propri-

etarului societăți (respectiv seful firmei sau conducătorul 

înregistrat în registrul comerțului)

La cumpărător în afara teritoriului Republicii Federale Germa-

nia suplimentar mai sunt necesare:

- Traducerea legalizată în limba germană documentelor 

străine prezentate.

La cumpărător statelor membre din UE cât și cumpărătorilor 

din interiorul teritoriului Republicii Federale Germania 

suplimentar mai este nevoie unui număr suplimentar de 

identificarea impozitului TVA. (impozit pe cifra de afacere).

Toți cumpărători în afara documentelor mai susmenționate 

trebuie să trimite vânzătorului confirmare de înregistrare 

semnată pe lângă acordul sediului judecătoriei în caz de 

judecată și recunoașterea condițiilor de afacere.
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2. Aprobarea ca cumpărător

Dovedește cumpărătorul, ca firma îndeplineşte condițiile 

anterioare, obține de la vânzător o confirmare de înregistrare. 

Aceasta va fi trimisă prin E-Mail și conține PIN-personal (codul 

de acces personal) stabilit de vânzător. Cu PIN-personal acordat

și cu „nume de utilizator“ ales liber de cumpărător poate să li 

logat (are acces) în evenimente de vânzare, după ce 

cumpărătorul a retransmis documente menționate de la 

punctul 1la vânzător. „Nume de utilizator“ va fi vizibil pe 

monitorul procesului de vânzare pentru toți participanți, 

numele cumpărătorului rămâne în acelaşi timp anonim, și PIN 

rămâne secret.

Fiecare cumpărător trebuie orice modificare (de ex. Nume, 

sediul, adresa) să comunice imediat în scris vânzătorului.

În rest vânzătorul își rezervă dreptul de a nu permite (nu dă 

acceptul) de participare la un eveniment de vânzare. 

Vânzătorul nu va refuza neîntemeiat participarea.

III. Realizarea unui contract

1. Solicitarea de depunere de oferte

Vânzătorul scrie pentru vânzare lucruri mobile în cataloage 

electronice de vânzare. Fiecare lucru mobil este prevăzut cu un 

preț minim. Pentru fiecare lucru mobil în catalogul de vânzare 

mai este menționat dacă este un lucru nou sau folosit și dacă

vânzarea se face în excepție ca „vânzare neto“, deci prețul de 

vânzare se-nţelege din oferta maximă exclusiv TVA (impozit pe 

cifra de afacere). Cu publicarea catalogului de vânzare în 

internet, vânzătorul solicită cumpărător potențial la depunerea 

de oferte.

2. Termenul de oferte, oferte, angajamentul (responsabilita-

tea) de oferte

a) Durata „Hotbid-Phase“ (Hotbid-faza-perioada) se stabilește 

din nou de vânzător pentru fiecare licitație (aucțiune). „Hotbid-

Phase“ începe din nou la fiecare oferta noua dată. Dacă în 

timpul „Hotbid-Phase“ nu mai este dat nici o ofertă, această se

termină după scurgerea timpului sistematic stabilit și se 

termină faza de licitație.

b) Vânzătorul își rezervă dreptul la existența unor cauze 

deosebite se a termina mai repede „Hotbid-Phase“.

c) Vânzătorul prin întroducerea unei cifre depune o ofertă în 

cadrul termenului de ofertă. Oferta poate fi și sub prețul minim. 

Vânzătorul este obligat să respecte oferta lui numai până la 

48 de ore după terminare „Hotbid-Phase“; la oferte sub prețul

minim, care pe monitor sunt trecute ca „im Vorbehalt“ (sub 

rezerva) vânzătorul este obligat să respecte oferta lui până la 

72 de ore după terminare „Hotbid-Phase“. După terminarea 

termenului de ofertă numai pot fi depuse nici o ofertă.

Oferte nu pot fi date numai prin întroducerea de cifre în timpul 

termenului de oferta, ci înaintea printr-o oferta de preț maxim 

prin agentul electronic de ofertare. Agentul de ofertare este un 

instrument tehnic care automat până la oferta de preț maxim al

cumpărătorului mărește alte oferte date electronic cu cifra 

(suma) minimă de ridicare comunicată în catalogul de licitație.

3. Preluarea ofertei

Ofertele cumpărătorului sub prețul minim pot fi refuzate de 

vânzător. Vânzătorul poate refuza și oferte peste prețul minim 

și nu este obligat de a prelua (accepta) oferte cumpărătorului. 

Vânzătorul în cazul în care face uz de dreptului, de a lua 

prelua (accepta) oferte - de a accepta oferta de cea mai mare 

valoare. Vânzătorul hotărește în termenul de obligație de 

respectarea ofertei cumpărătorului, dacă accepta (prelua) 

oferta cumpărătorului. Comunicarea de acceptarea (preluării) 

se face de către vânzător la cumpărător, că vânzătorul a 

acceptat oferta; în rest din partea cumpărătorului se renunță 

la o declarație specială de acceptare (preluare).

 

4.  Contractul de cumpărare

Prin comunicare prin E-Mail de acceptarea ofertei ia naștere un 

contract decumpărare între vânzător și cumpărător.

5. Prețul de cumpărare

a) Cumpărător din Republica Federală Germania

Prețul de cumpărare corespunde ofertei maxime al 

cumpărătorului și conține - în cazul în care nu este menționat 

expres în catalogul de vânzare pentru bunul (lucrul) respectiv, 

este menționat un „Netto-Verkauf“ (vânzarea neto) -  atunci în  
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Republica Federală Germania este valabil TVA (impozit pe 

cifra de afacere) în mărimea (valoarea) legală (Brutto-Kauf-

preis = prețul de vânzare bruto). Vânzătorul va întocmi 

cumpărătorului german o factură in ordinea legală cu Netto-

Kaufpreis (preț de cumpărare-neto) si TVA deschis menționat 

în valoarea (mărimea) valorii legale aferentă. Propoziția 

anterioară nu este valabilă, dacă este vorba de o vânzare care 

este supusă impozitării diferențiată după § 25a legea TVA.

b) Cumpărători din statele membre UE în afara Republicii 

Federale Germania

Cumpărătorii din statelor membre UE cât Republica Federală 

Germania, înaintea comunicării (predării) ofertei lor, trebuie 

să comunice în scris vânzătorului:

- Datele privind reglementarea legală TVA obținută 

(comunicată) printr-un număr internațional de identificare 

privind impozitarea TVA;

- Garantarea că lucrul (bunul) cumpărat se va duce imediat 

(prompt) într-un alt stat membru UE în exteriorul Republicii 

Federală Germania.

Cumpărătorul primește prima dată o factură-bruto privind 

prețul de cumpărare și cheltuielile privind desfășurarea 

contractului. În cazul în care este aplicabilă legea TVA 

german, cumpărătorul primește o Netto-Rechnung (factura 

neto) privind prețul de cumpărare cât și cheltuielile de 

desfășurarea contractului.

Rezolvarea facturii trebuie efectuată prin virament pe un cont 

bancar indicat de cumpărător.

Pentru o desfășurarea conform legii de către cumpărător în 

sensul respectării legii germane TVA, documentele necesare 

sunt în EU-Käuferinformation special (EU - informația 

cumpărător) [Downloadcenter]

c) Cumpărător din state ne membre UE (ţări terțe)

Cumpărători din state ne membre UE (țări terțe) pe prețul de 

cumpărare trebuie să plătească la vânzător depozit de 

securitate/siguranță (sumă de siguranță) în valoarea

TVA din Republica Federală Germania. Acest depozit de 

securitate/siguranță se vor restitui imediat cumpărătorului 

după ce sunt îndeplinite condițiile de TVA. În acest sens se  

va prezenta vânzătorului originala declarația de export 

completată și cu o ştampilă de vama de graniță UE. Pretenția 

de plată pentru depozitul de securitate/siguranță este valabil 

de atribuire numai cu acordul vânzătorului.

d) Cheltuieli pentru managementul contratului (rezolvarea 

contractului)

aa) Cumpărătorul suportă pe lângă prețul de cumpărare și 

cheltuielile pentru rezolvarea/desfășurării contractului. 

Cheltuielile pentru desfășurarea contractului (taxe) se 

orientează după lista de prețurile cumpărătorului, vizibile 

sub Preisliste (lista de prețuri).

Pentru evenimentul de vânzare MARKTPLATZ (piața 

comercială/târg) este o listă separată de prețuri.

bb) Cheltuielile privind desfășurarea contractului trebuiesc 

achitate odată cu prețul de cumpărare

e) Cheltuieli de plăți, achitare/îndeplinirea

Vânzătorul va suporta taxele bancare privind viramentul de 

străinătate. În cazuri unice este convenit și acceptarea unui 

formular cec (Scheck) sau formular schimb bancar (Wechsel) 

această este numai ca achit abil/îndeplini bil, dar totuși nu

achitare/îndeplinire.

IV. Facturi electronice

1. Cumpărătorul declară acordul lui pentru transmiterea de 

facturi electronice.

2. Transmiterea facturii electronice se va face in Kunden-Mail-

box (Mailbox cumpărător).

3. Cumpărătorul este atenționat, că este obligat la verificarea 

semnăturii al facturii electronice.

4. Cumpărătorul este atenționat, că factura transmisă electronic 

este permisă editării/tipăririi pe hârtie; dar formatul de hârtie 

nu este valabilă ca o chitanță în sensul legal al impozitului.

5. Factura transmisă pe cale electronică este ca o factură pe 

hârtie și trebuie arhivate 10 (zece) ani.
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V. Obligația de prestări în avans

Cumpărătorul după încheierea contractului este obligat de a 

achita în avans prețul cumpărării și cheltuielile de desfăşurare 

(management) contractului (cifra III.5). Cumpărătorul obține 

obiectul (lucrul) cumpărat numai după achitarea obligațiilor 

de plată.

VI. Transferul riscurilor, recepția (preluarea), transferul 

proprietății

1. Transferul riscurilor

Cu plata prețului de cumpărare riscul pentru deteriorarea 

întâmplătoare sau deteriorarea totală a obiectului/lucrului se 

transferă la cumpărător.

2. Recepția (preluarea)

a) obiecte vândute sunt de preluat de către cumpărător pe 

cheltuiala sa de la locul depozitării, menționat în catalogul 

electronic de vânzare.

b) Cumpărători din state membre EU din afara Republicii 

Federale Germania, pot prelua (recepționa) obiectele 

cumpărate numai cu firma de transportat menţionată în

factura și a le exporta de pe teritoriul Republicii Federale 

Germania.

Autopreluarea sau preluarea prin terțe nu este permisă.

Prin firma de transportat menționată în factura se va prezenta 

o adeverință de transport după modelul adeverinţă de mostră 

al vânzătorului („erweiterte Speditionsbescheinigung“)

[adeverința lărgită de transport].

3. Transferul proprietății

Imediat după plata facturii cumpărătorul primește o 

adeverinţă de preluare. Prin prezentarea aceste adeverință 

cumpărător obține la locul de menționare obiectele

cumpărate, prin respingerea celor menționate sub VI.2.

VII. Dreptul de reținere al cumpărătorului

Vânzătorul este autorizat, amânarea înmânării adeverinței de 

preluare și predarea obiectului, până ce cumpărătorul a 

îndeplinit toate obligațiile față de vânzător și dacă nașterea 

acestor obligații sunt din alte vânzări și/sau din alte relații 

legale.

VIII. Rezerva privind transferul proprietății

Toate obiecte (lucrurile) rămân proprietatea vânzătorului până 

la achitarea totală a obligațiilor din partea cumpărătorului la 

vânzător. Cumpărătorul nu este autorizat, de a folosi obiectele 

mobile ca ipotecare sau a le împroprietări ca siguranță. 

Cumpărătorul este îndreptățit de vinde obiectele folosite în 

afaceri ordonate. Dreptul privind transferul proprietății se 

extinde și în cazul revânzării și pe cerință prețului de 

cumpărare (rezerva prelungită privind transferul proprietății).

IX. Condiții de plată și reținerea privind îndeplinirea 

ulterioară

Prețul de cumpărare și cheltuielile de desfășurarea contractului 

sunt plătibile în valoarea totală după primirea facturii. 

Cumpărătorul, fără alte declarații, după 7 zile după data 

scadentă devine în întârziere, în cazul în care n/aa achitat. În 

cazuri unor deficiențe (defecte) cumpărătorul n-are dreptul de 

reținere, exceptând că este cazul că livrarea este defectuoasă 

respectiv cumpărător probabil are un drept de refuzul

preluării obiectului cumpărat. În astfel de cazuri cumpărător 

este îndreptățit numai la reținerea, în cazul în care achitarea 

reținută este într-o proporție/relație cu defectele și la costuri 

probabile pentru remedierea (mai ales la îndepărtarea 

deficiențelor).

Cumpărătorul nu este autorizat, de a face uz de pretenții și 

drepturi din cauza deficiențelor, în cazul în care n-a achitat 

plăți scadente și cât plata scadentă (inclusiv unor plăți achitate 

(stă într-o proporție/relație la valoarea cu deficiențele actuale 

la obiectul cumpărat.
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X. Renunțare de contract, dreptul la întârzieri de plată, 

drepturi de compensări - și drepturi de retenție (reținere)

1. Reziliere (renunțare)

Vânzătorul este autorizat de renunțare la contract, dacă 

cumpărătorul a dat date necorecte privind bonitatea lui, a 

oprit plata sau asupra averii (proprietate) s-a întrodus o 

procedură de insolvență.

Dacă obiecte se deteriorează sau se distrug înaintarea preluării 

(trecerii) de pericol pe cumpărător, atunci vânzătorul este 

autorizat de a renunța la contract de cumpărare, dacă 

vânzătorul a înformat imediat cumpărătorul despre deteriora-

rea sau distrugerea și a returnat imediat prețul de cumpărare 

achitat. Alte pretenții reciproce după renunțare la contract și 

achitarea plății prețului de cumpărare, numai sunt.

Dacă obiectul vândut se deteriorează sau se distrug după 

trecerea preluării (trecerii) de pericol pe cumpărător, de către 

vânzător, vânzătorul este autorizat de renunțare la contract, 

dacă vânzătorul anunță imediat pe cumpărător de deterioarea 

sau distrugerea și returnarea achitării plății prețului de 

cumpărare. Alte pretenții reciproce după renunțare la contract 

și achitarea prețului de cumpărare, numai sunt.

2. Pagube (daune) de întârziere

a) Prima avertizarea datorită întârzierii este gratuită. La a doua 

avertizare datorită neplății se va calcula de către vânzător cu 15 

EUR, exceptând cazul în care cumpărătorul dovedește că 

vânzătorul n/a avut cheltuieli sau cheltuieli mai mici.

b) Vânzătorul este autorizat, în cazul întârzierii să solicite 

dobânzi de întârziere în valoare de 8 puncte procente fată de 

dobânda actuală de bază. Solicitarea unei mai mari pagube 

este rezervată lui. Cumpărătorul poate depune dovada că 

vânzătorul n-a avut cheltuieli sau cheltuieli mai mici.

3. Drepturi de compensare sau de reținere

Drepturi de compensare sau de reținere sunt valabile pentru 

cumpărător, dacă contrapretențiile lui sunt constatate, 

necontestate sau recunoscute de vânzător.

XI. Drepturi de modificare

Datele privind înzestrarea obiectelor de vânzare și descrierea 

stării obiectelor au fost întocmite de vânzător după buna 

cunoştinţa și conştiinţa și trecute în catalogul de vânzare. Abateri 

(derogări) la obiecte livrate vor fi acceptate de cumpărător, 

aceasta fiind valabil pentru înzestrări minime. Înzestrări mai 

mari sunt întotdeauna ca îmbunătățiri la obiectele livrate.

Datele din cataloage de vânzare nu sunt constituție 

(consistență) convenită, nici o asigurare unei calități de 

întrebuințare sau declarație de garanție.

XII. Plata depozitării

Daca cumpărătorul determină o întârziere de preluare, atunci 

vânzătorul pe zi de întârziere poate calcul 6,00 inclusiv TVA 

legal valabil.

Cumpărătorului este permis de a demonstra că vânzătorului 

nu s/a produs nici o pagubă sau o pagubă mai mică. 

Vânzătorului este permis dovada de producerea unei pagube 

mai mare.

XIII. Dreptul de autolivrare

Livrarea și autolivrarea la timp rămân rezervate.

Vânzătorul va înforma imediat cumpărătorul de indisponibili-

tatea obiectelor de livrare și în cazul renunțării de a reachita 

cumpărătorului valoarea plătită.

XIV. Răspundere materială și viciu

1. Deficiențe de materiale și vicii

a) La obiecte folosite sunt excluse pretenții pentru răspundere 

materială și viciu.

b) La obiecte noi, vânzătorul transferă în favoarea cumpărătorului 

pretențile lui către producătorul obiectelor (și contra furnizorul 

vânzătorului) din cauza deficiențelor de materiale și de vicii. 

Cumpărător răspunde totuși subsidiar pentru deficiențelor de 

materiale și de vicii conform dreptului de cumpărare BGB (cod 
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civil), dacă producătorul obiectelor (sau furnizorul vânzătorului) 

pretențiile pentru răspundere materială și vicii al cumpărătorului 

din drepturile atribuite cumpărătorului n-au fost sau nu sunt în 

totalitate îndeplinite.

2. Răspunderea din vina la tratative de contract răspunderea 

delictuală

Răspunderea din cauza tratativelor de contract și din prejudi-

ciu vor fi excluse.

3. Limitarea tuturor excluderi a responsabilității (excluderea 

a preluării de răspundere) în aceste condiții de afacere.

Din toate restricții juridice die aceste condiții generale de 

afacere, exceptând este răspunderea vânzătorului față de 

cumpărător pentru:

- Intenția sau rea credință (viclenia) pentru o garanție expres 

declarată.

- Intenționat sau neglijență gravă (din culpă) de pagube 

produse,

- Pagube din cauza încălcarea din culpă a principalelor 

obligații de contract.

- Pentru pagube din cauza periclitării sau pierderi vieți 

omenești, a corpului sau sănătatea care se bazează la o 

încălcare intenţionată sau din culpă a vânzătorului, reprezen-

tantului legal sau ajutor în îndeplinirea obligațiile reprezen-

tantului legal.

XV. Limitarea răspunderii din cauza întârzierii de livrare

1. Răspunderea la întârzierea de prestații

Vânzătorul nu răspunde la întârziere de prestație.

 

2. Limitarea excluderii a responsabilității (excluderea a 

preluării responsabilității)

La limitarea restricției juridice în cadrul răspunderii la întârzieri 

de prestații, exclusă este răspunderea vânzătorului față de 

cumpărător, pentru:

- Intenția sau rea-credință (viclenia) pentru o garanție expresă 

declarată

- Intenționat sau neglijență gravă (din culpă) de pagube 

produse.

- Pentru pagube din cauza periclitării sau pierderi vieți 

omenești, a corpului sau sănătatea care se bazează la o 

încălcare intenţionată sau din culpa vânzătorului, reprezentan-

tului legal sau ajutor în îndeplinirea obligațiile reprezentantu-

lui legal.

XVI. Răspunderea limitată la imposibilitatea (neputință)

1. Răspundere la imposibilitatea prestației

Vânzătorul nu răspunde la imposibilitatea prestației.

2. Limitarea excluderii a responsabilității (excluderea a 

preluării responsabilității)

La limitarea restricției juridice în cadrul răspunderii la întârzieri 

de prestații, exclusă este răspunderea vânzătorului față de 

cumpărător, pentru:

- Intenția sau rea-credință (viclenia) pentru o garanție expresă 

declarată

- Intenționat sau neglijență gravă (din culpă) de pagube 

produse.

- Pentru pagube din cauza periclitării sau pierderi vieți 

omenești, a corpului sau sănătatea care se bazează la o 

încălcare intenţionată sau din culpa vânzătorului, reprezentan-

tului legal sau ajutor în îndeplinirea obligațiile reprezentantu-

lui legal.

XVII. Dreptul de a revendicarea daune-interese a 

cumpărătorului

Dreptul cumpărătorului, de a cere daune-interese, se 

orientează după hotărâri legale, în cazul în care in condițiile 

generale de afacere nu s/a hotărât altceva. 
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Solicită vânzătorul daune/interese în locul prestației și obiectul 

de cumpărare nu este încă livrat de el sau nu va fi reluată 

înapoi, atunci lui fără dovezi deosebite revin 8% din prețul de 

cumpărare ca daune-interese. Cumpărătorul are dreptul de a 

dovedi unei daune-interese mai mică ca actualul daune-intere-

se paușală. Dovedește vânzătorul o pagubă mai mare, atunci 

el poate cere ca acesta să fie înlocuit.

XVIII. Rezilierea

Cumpărătorul în cadrul condițiilor contractuale poate rezilia 

numai atunci contractul, dacă vânzătorul are de reprezentat o 

încălcare a obligațiilor. Cumpărătorul la încălcarea obligațiilor 

în cadrul unui termen adecvat la cererea vânzătorului va rezilia 

contractul sau solicită livrarea. În cazul de deficiențe sunt 

valabile totuși condițiile legale privind rezilierea contractului 

sub rezerva condițiilor anterioare din aceste condiții generale 

de afacere.

XIX. Prescripție 

1. Termenul de prescripție

Prescripție este de un an începând de la termenul legal de 

prescripție cu excepția pretențiilor sub cifra XIV. Nr.3, cifra XV. 

Nr.2 și cifra XVI. Nr.2.

2. Începerea termenului de prescripție

Termenul de prescripție începe la toate cererile de despăgubire 

cu recepția cu excepția celor sub cifra XIV. Nr.3, cifra XV. Nr.2 și 

cifra XVI. Nr.2.

XX. Locul de îndeplinirea obligațiilor contractuale și 

reşedinţa exclusivă a tribunalului competent, interdicția a 

efectuării cesiunii (interdicție de cedare)

1. Locul de îndeplinirea obligațiilor contractuale și reşedinţa 

exclusivă a tribunalului competent

Locul de îndeplinire și reședința exclusivă a tribunalului 

competent este pentru ambele părți contractuale este sediul 

vânzătorului și anume pentru dare în judecată, și pentru 

procese privind formulare CEC și formulare de schimb (Wechsel).

2. Generalităţi

În cazul în care părți unice din condițiile generale de afacere 

încalcă condiții legale, sau sunt din alte motive ineficiente, nu 

eliberează aceasta cumpărătorul nu de la obligația de recepție aa 

mărfii cumpărată și respectarea celorlalte acorduri.

În cazul că o condiții este sau va fi ineficientă, prin această 

eficiența celorlalte condiții nu sunt afectate. În acest caz în locul 

condiție ineficientă este valabilă reglementară legală care este 

cea mai asemănătoare din punct economic la condiția 

ineficientă. Cele spuse înainte rămân valabile și la reglementări 

de lacune.

3. Interdicția a efectuării cesiunii (interdicția de cedare)

Drepturile cumpărătorului din contractul de cumpărare 

încheiat se pot ceda numai cu acordul vânzătorului.

XXI. Piața comercială (târg)

1. Pentru piața comercială (târg) suplimentar mai sunt 

valabile următoarele specificații (caracteristici speciale)

Obiectul (lucrul (mobil) în locul uni preț minim este prevăzut 

cu un preț fix.

Cumpărătorul prin butonul „Kaufanfrage“ (cerere de 

achiziționare) este rugat pentru a înainta o ofertă obligatorie 

de cumpărare.

2. Termen de ofertare, oferta, obligaţia de respectarea 

ofertei

a) Nu există „Hotbid-Phase“ (Hotbid-fază).

b) Cumpărătorul prin întroducerea unei cifre trimite o ofertă 

obligatorie („Kaufanfrage“) [cerere de ofertă de cumpărare].

c) După trimiterea unei cerere de ofertă de cumpărare 

(Kaufanfrage) cumpărătorul primeşte un E-Mail cu toate 

datele principale ale autovechicul cât și oferta cumpărătorului

d) Cumpărătorul este legat de oferta lui până la scurgerea de 

2 (două) zile lucrătoare după trimiterea cererea de ofertă de 

cumpărare (Kaufanfrage).
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