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Condiţiile generale de afaceri ale TÜV Thüringen e.V. 

 
I. Definiţii 

În prezentele Condiţii generale de afaceri noţiunile de mai jos sunt utilizate având următoarea 
semnificaţie: 
„Contractorul“ este TÜV Thüringen e.V.  
„Contractantul“ este clientul care comandă la contractor.  
„În scris“ este predarea unei declara ţii per scrisoare, Email sau Telefax, în măsura în care în 
prezentele Condiţii generale de afaceri nu este stabilit explicit altceva. 
„Întreprinzător“ este fiecare partener de contract, care la încheierea contractului ac ţionează în 
conformitate cu exercitarea activităţii sale operaţionale sau activităţii sale profesionale 
independente. 
„Consumator“ este fiecare partener de contract, care încheie contractul cu un anumit scop, care 
nu poate fi atribuit nici activităţii sale operaţionale, nici activităţii sale profesionale independente. 

 
II. Aplicarea acestor condiţii 

1. Cu excepţia cazului în care s-a convenit altfel, în cazuri individuale, contractele 
încheiate cu contractorul se află exclusiv sub incidenţa următoarelor dispoziţii. Contractorul nu 
recunoaşte condiţiile contrare sau deviate ale contractantului, doar dac ă a acceptat valabiliattea 
lor în mod explicit în scris. Următoarele condiţii ale contractorului se aplică chiar dacă contractorul, 
având cunoştinţă de condiţiile contrare sau deviate ale contractantului, îşi îndeplineşte serviciile 
fără rezerve. 
2. Aceste Condiţii generale de afaceri se aplică pentru toate serviciile contractorului 
(inclusiv, dar nu limitat, la serviciile de expertizare, verificare şi consultanţă) şi pentru  toate 
obligaţiile rezultate din relaţia contractuală cu contractorul. Aceste condiţii se aplică pentru 
întreprinzătorii şi persoanele juridice de drept public şi pentru toate relaţiile de afaceri viitoare.  

 
III. Încheierea contractului 

1. Contractul cu contractantul se consideră a fi încheiat doar atunci când contractorul 
acceptă necondiţionat oferta contractantului sau când primeşte confirmarea în scris a comenzii din 
partea contractantului, sau atunci când contractantul începe prestarea serviciului. Dac ă 
contractantul emite o confirmare în scris a comenzii, acest lucru este relevant pentru con ţinutul şi 
sfera de aplicare a contractului, cu excep ţia cazului în care s-a convenit altfel în mod expres. 
2. Toate convenţiile încheiate între contractant şi contractor pentru executarea 
contractului sunt cuprinse integral în scris în contract, inclusiv în prezentele Condi ţii generale de 
afaceri.   Nu există înţelegeri colaterale verbale.  
 

IV. Executarea contractului şi co-responsabilităţile contractantului 
1. Dacă executarea în conformitate cu contractul a serviciilor datorate de c ătre contractor 
este legată de contactul cu obiectele contractantului, contractorul nu compenseaz ă aceste obiecte 
deteriorate sau distruse rezultate ca urmare a execut ării contractuale a serviciului.   
2. Dacă urmare sau cu prilejul executării corespunzătoare a prestaţiei de către contractor, fără 
vina contractorului, propriul său echipament este deteriorat, sau distrus, sau dispare, contractorul 
este îndreptăţit să solicite contractantului compensaţie. 
3. Transportul şi după caz returul obiectelor contractantului se realizează pe proria sa cheltuială 
şi pe propriul său risc, returul se va efectua însă numai la cererea expresă a contractorului. Pentru 
păstrare răspunderea contractorului se limitează la grija atentă uzuală. 
4. Contractantul trebuie să aducă la cunoştinţa contractorului toate informa ţiile relevante 
complete pentru executarea serviciului de către acesta. Contractorul nu este obligat din principiu  
să verifice datele, informaţiile sau alte prestaţii sub aspectul completitudinii şi al corectitudinii, în 
măsura în care ţinând cont de circumstanţele respective ale fiecărui caz particular nu există pentru 
aceasta nici un motiv, cu excepţia cazului în care comanda prevede acest lucru în mod explicit. 
Contractorul nu preia nici o garan ţie pentru corectitudinea regulilor, prevederilor şi programelor de 
securitate, care stau la baza verificărilor şi expertizării sale, cu excepţia cazurilor în care acele 
reguli, prevederi şi programe provin de la el sau sunt ele însele obiectul comenzii de verificare. 
Dacă contractorul este însărcinat cu verificarea unui obiect din punctul de vedere al securit ăţii 
tehnice, el nu îşi asumă garanţia că obiectul verificat nu are alte defecte, cu excep ţia cazului  când 
acest lucru este prevăzut explicit în comandă.  
5. Dacă pentru prestarea serviciilor contractorului sunt necesare activit ăţi de cooperare ale 
contractantului, acestea vor fi realizate la timp, pe cheltuiala sa; cheltuielile i se vor rambursa 
numai în cazul în care acest lucru a fost convenit în scris. În cazul în care acesta nu î şi 
îndeplineşte obligaţia de cooperare sau nu şi-o îndeplineşte la timp sau o îndeplineşte în mod 
inadecvat şi astfel se ajunge la întârzierea recep ţiei, contractorul este îndreptăţit să-i factureze 
cheltuielile suplimentare rezultate. Alte crean ţe legale ale contractorului sunt în mod expres 
rezervate.  
6. Contractorul are dreptul de a transfera obliga ţia efectuării serviciilor ce-i revin unui 
subcontractor ales cu atenţie, care se prezintă ca fiind potrivit, in masura in care aceasta 
subcontractare nu contravine sau este exclusa prin legislatie, reglementari sau reguli de 
acreditare. 
7. Atunci când contractorul operează în afara amplasamentului organiza ţiei sale, contractantul 
are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru îndeplinirea  obliga ţiilor cu privire la 
siguranţa circulaţiei, cu excepţia cazului în care rezultă altceva prin natura lucrurilor sau  dintr-o 
convenţie cu contractantul. Contractorul este îndreptăţit să refuze executarea serviciului, până ce 
acţiunile necesare nu sunt îndeplinite. Contractantul îl va informa pe contractor în timp util în scris 
despre toate reglementările cu privire la măsurile de securitate şi de prevenire a accidentelor 
valabile la faţa locului.  
8. Dacă contractul prevede servicii referitoare la sistemul de prelucrare electronic ă a datelor al 
contractantului, atunci contractantul este obligat să asigure datele şi programele periodic, la 
intervale adecvate aplicaţiei, cel puţin odată pe zi, sub formă citibilă pe computer şi astfel să 
asigure că acestea pot fi reconstituite cu efort justificat. Contractorul r ăspunde pentru regăsirea 
datelor numai în cazul în care şi în măsura în care contractantul a asigurat că aceste date pot fi 
regăsite cu efort sustenabil din alte surse de date.  

 
V. Perioadele şi termenele 

1. Atunci când nu a fost convenit un termen obligatoriu pentru prestarea serviciului, 
contractorul se află abia atunci în întârziere, când contractantul i-a stabilit anterior în scris, f ără 
rezultat, un termen rezonabil pentru prestarea serviciului datorat. Termenele pentru servicii încep 
să curgă abia în urma prestării tuturor activităţilor de cooperare datorate de către contractant, 
precum şi – în măsura în care a fost conevnită o plată în avans – începând cu încasarea acesteia. 
Solicitările ulterioare de modificare sau ac ţiunile de cooperare efectuate cu întârziere de către 
contractant, prelungesc în mod corespunzător timpii de prestare. 

2. Dacă serviciul datorat de către contractor este întârziat în urma unor circumstan ţe 
imprevizibile şi care nu pot fi imputate contractorului (cum ar fi conflictele de munc ă, opriri legale, 
avarii în producţie, probleme de transport, lipsa de materii prime, m ăsuri administrative – eventual 
asupra pre-furnizorilor contractorului), contractorul este îndrept ăţit să prelungească serviciul cu 
durata impedimentului. În cazul în care impedimentul dureaz ă mai mult de şase săptămâni, 
contractorul este îndreptăţit să rezilieze contractul. Contractorul îl va informa deîndat ă pe 
contractant despre indisponibilitatea presta ţiei sau prestaţiei parţiale şi în cazul retragerii din 
contract va restitui imediat contraserviciilke deja prestate în acest scop. Cererile de desp ăgubire 
sunt excluse.   
3. Când contractantul întârzie recep ţia, sau încalcă alte obligaţii de participare, 
contractorul este îndreptăţit să solicite compensarea eventualelor cheltuieli suplimentare cauzate. 
Alte pretenţii legale la plata daunelor rămân neatinse.  
4. În cazul în care contractorul intră în întârziere cu serviciile prestate din motive de 
neglijenţă uşoară, răspunderea sa pentru daunele  cauzate de întârziere (compensarea daunelor 
pe lângă serviciul prestat) se limitează la 5% din preţul contractului. Pretenţiile la compensare a 
daunelor în loc de prestaţie se determină în conformitate cu prevederile de la capitolul X.   

 
VI. Recepţia 

1. Contractantul este obligat să recepţioneze serviciile contractorului. Deficienţele minore, 
care nu afectează în mod grav valabilitatea presta ţiei pentru scopul stabilit contractual, nu 
îndreptăţesc contractantul de a refuza recep ţia, fără a aduce atingere dreptului său de a cere legal 
compensarea deficienţelor. Pentru serviciile parţiale încheiate în sine, contractorul poate solicita 
recepţii parţiale. 
2. În cazul în care contractantul refuză recepţia încălcând paragraful 1 al acestei clauze, 
recepţia este oricum considerată ca fiind efectuată.  
3. Contractantul este obligat să recepţioneze serviciile contractorului în decurs de 14 zile 
de la primire, cu excepţia cazului în care acestea au deficienţe esenţiale, care-l îndreptăţesc să 
refuze recepţia.  Dacă contractantul nu recepţionează serviciul în decursul termenului stabilit, deşi 
este obligat în acest sens, serviciul este considerat ca fiind recep ţionat. Dacă contractantul este 
un consumator, contractorul se obligă să informeze explicit contractantul asupra consecin ţelor 
expirării termenului limită după încheierea serviciului.  
4. În cazul rezervei contractantului datorate deficien ţelor, exprimate valabil, contractorul 
îşi va verifica prestaţia.  Dacă refuzul contractoruluui se dovedeşte ca fiind nejutificat, costurile 
suplimentare produse cad în sarcina sa, cu excep ţia cazurilor în care nu a acţionat culpabil sau a 
acţionat doar dintr-o uşoară neglijenţă.  

 
VII. Preţuri şi plăţi 

1. Decisiv  este preţul specificat de către contractor, pe de altă parte preţul calculat de 
regulă de către contractor pentru respectivul serviciu, plus impozitul pe cifra de afaceri conform 
legii, în măsura în care este cazul. În cazul serviciilor prestate în afara grani ţei, eventuale 
impozite, taxe, taxe vamale şi alte prelevări (de orice fel), care revin serviciilor prestate în afara 
graniţei, sunt suportate de către contractant.  
2. În cadrul raportului de obliga ţii continue şi al contractelor pe termen lung contractorul 
este îndreptăţit să opereze, în cazul măririi costurilor sale iniţiale, care nu  pot fi susţinute de către 
el, o mărire de preţ corespunzătoare creşterii costurilor; dacă contractantul nu este de acord cu o 
astfel de mărire de preţ, poate rezilia contractul în termen de patru săptămâni de la primirea 
solicitării pentru mărire, în caz contrar mărirea se consideră ca fiind convenită.  Dreptul de a mări 
preţul în baza acestei reglementări nu se acordă în cazul în care contractantul este un 
consumator.  
3. Contractantul trebuie să plătească preţul datorat fără deducerea discountului de cash şi 
a cheltuielilor imediat după primirea facturii, în contul bancar indicat de către contractor. Pentru 
intrarea la termen a plăţii este relevant creditul din contul bancar al contractorului. Contractorul î şi 
păstrează dreptul de a solicita plăţi parţiale adecvate şi avansuri acceptabile.  
4. Dacă la baza contractului a stat estimarea costurilor, şi dacă se dovedeşte că aceste 
costuri  vor depăşi în mod considerabil valoarea solicitată contractantului, contractorul comunică în 
scris acest fapt contractantului. Contractantul este îndrept ăţit în acest caz să rezilieze în scris 
contractul în termen de două săptămâni de la primirea înştiinţării. În cazul rezilierii, contractorul 
poate solicita plata parţială corespunzătoare serviciilor deaj prestate.  De asemenea contractorul 
poate solicita compensarea cheltuielilor necuprinse în pre ţ, dar care sunt provocate ca urmare a 
prestării serviciului.  
5. Dacă contractantul datorează pe lângă creanţa principală exsitentă dobânzi şi costuri, 
atunci plata contractantului insuficient de mare pentru acoperiera sumei totale este  înc ărcată mai 
întâi pe costuri, apoi pe dobânzi şi la urmă pe serviciul principal.  
6. Contractantul beneficiază de dreptul la compensare şi la retenţie numai dacă 
contrasolicitările sale au fost stabilite legal, nu sunt contestate sau dacă este recunoscut de către 
contractor în scris. Această limitare nu se aplică pentru reclamaţiile contractantului  referitoare la 
deficienţele care rezultă din aceeaşi relaţie contractuală ca şi pretenţiile la plată ale contractorului. 
În cazul în care partenerul de contract este un consumator, atunci  f ăcând abatere de la propoziţia 
1.-a, drepturile la retenţie pentru solicitări referitoare la aceleaşi raporturi contractuale sunt în 
general nelimitate.  
7. În cazul în care după încheierea contractului se constată că revendicările contractorului 
faţă de contractant sunt periclitate de performan ţele reduse ale contractantului, contractorul este 
îndreptăţit să solicite efectuarea serviciilor rămase numai contra plăţii în avans sau provizioanelor 
de securitate, respectiv să execute eventuale creanţe deschise din contract pentru servicii par ţiale 
prestate şi după expirarea termenului limită stabilit,  să renunţe la contract; se aplică paragraful 4, 
propoziţia 3 din acest capitol.  
8. În cazul întârzierilor la plată contractantul datorează penalizări de întârziere  în valoare 
de 8 puncte procentuale peste rata dobânzii de baz ă în cazul în care contractantul este o 
organizaţie şi în vaoare de 5 puncte procentuale peste rata dobânzii de baz ă în cazul în care 
contractantul este un consumator. Contractorul este îndrept ăţit să solicite suplimentarea  creanţei 
în măsura în care poate dovedi contractantului daune mai mari. De asemenea contractorul este 
îndreptăţit să pretindă o taxă forfetară de 5 € per somaţie, cu excepţia cazurilor în care 
contractantul dovedeşte că nu i s-au pricinuit daune contractorului, sau dauna este foarte mic ă. 

 
 

VIII. Reclamarea deficienţelor  
1. În cazul prestării unui servicu defectuos de către contractor, contractantul trebuie să 
dea contractorului de cel puţin două ori într-un interval de timp adecvat, posibilitatea de a remedia, 
în măsura în care în particular acest lucru nu este acceptabil sau exist ă circumstanţe speciale, 
care luând în consideraţie interesele bilaterale, justifică retragerea imediată a contractantului. 
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Contractorul poate remedia deficien ţa după  libera sa alegere, sau poate furniza serviciul încă 
odată, fără erori. Dacă remedierea eşuează, contractantul are dreptul să diminueze plata sau să 
rezilieze contractul; pretenţiile la daune pot exista numai în condi ţiile prevăzute în capitoll X. 
Rezilierea şi pretenţiile la daune nu sunt valabile atunci când abaterile de la calitatea datorat ă sunt 
neglijabile.  
2. Contractantul trebuie să comunice contractorului în scris defectele evidente imediat, 
dar nu mai târziu de două săptămâni de la recepţie, iar defectele ascunse cel mai târziu în decurs 
de două săptămâni de la descoperirea lor. În caz contrar se exclude valabilitatea preten ţiilor la 
garanţii. Acest lucru nu este valabiul, atunci cînd contractantul este un consumator. 

 
IX. Reziliere 

Rezilierea de către contractant este posibilă numai atunci când contractorul trebuie să-şi asume 
acuzaţiile de neîndeplinire a obligaţiilor, care stau la baza rezilierii. Rezilierea trebuie comunicată 
în scris prin scrisoare recomandată. Dacă contractantul este un consumator, este suficient dacă 
declaraţia de reziliere se face în scris.  

 
X. Răspundere 

1. Contractorul răspunde pentru plata daunelor, atunci când contractantul dovede şte 
pretenţiile pentru plata daunelor, care se bazează pe intenţiile deliberate sau neglijenţa gravă a 
reprezentanţilor sau colaboratorilor contractorului, sau când contractorul încalc ă culpabil o 
obligaţie contractuală esenţială. Obligaţii contractuale esenţiale sunt acele obligaţii doar ale căror 
îndeplinire fac posibiă executarea conformă a contractului şi asupra respectării cărora partenerul 
de afaceri se încrede periodic, având tot dreptul s ă se încreadă.   
2. În măsura în care contractorului nu i se poate imputa încălcarea deliberată a obligaţiilor 
contractuale, răspunderea sa pentru plata daunelor în cazurile numite anterior este limitat ă la 
daunele previzibile, care apar în mod tipic la astfel de contracte. În conformitate cu aceasta, 
contractorul răspunde în aceste cazuri pentru daune materiale şi financiare până la o valoare 
maximă de 2.600.000,00 EUR (două virgulă 6 miloane de €) per eveniment de daună. Limita de 
răspundere prevăzută în acest paragraf nu este valabilă atunci când contractantul este un 
consumator şi nici în cazul încălcării intenţionate a obligaţiilor contractuale sau în cazul neglijenţei 
grave. 
3. Răspunderea pentru vătămarea culpabilă a vieţii, vătămarea corporală sau a sănătăţii 
rămâne neatinsă de prevederile de mai sus. 
4. În măsura în care faţă de aceste condiţii nu este reglementată nici o abatere, altă 
răspundere pentru plata daunelor decât cea prevăzută în paragrafele 1.-3. – fără a lua în 
considerare natura juridică a pretenţiilor exprimate – este exclusă.  
5. În măsura în care răspunderea contractorului pentru plata daunelor este exclus ă sau 
limitată în conformitate cu reglementările de mai sus, acetaşi lucru este valabil şi referitor la 
răspunderea personală pentru plata daunelor ale angaja ţilor, lucrătorilor, colaboratorilor, 
reprezentanţilor şi ajutoarelor contractorului. 
6. Limitările de la paragrafele 1 şi 2 sunt valabile şi în cazul în care contractantul solicită 
în loc de plata daunelor, compensarea cheltuielilor inutile.  

 
 

XI. Prescripţie 
1. Pretenţiile contractuale pentru încălcarea obligaţiilor se prescriu într-un an de la începutul 
prescrierii legale. Excepţie o constituie pretenţille datorate lucrărilor neconforme în construc ţie, 
resp. prestaţiilor deficiente de planificare şi supraveghere în construcţie. Pentru acest caz este 
valabil termenul legal de prescriere de 5 ani de la recep ţie.  
2. Reglementările anterioare nu afectează termenii legali de prescriere pentru următoarele cazuri: 
(i) daune din vătămarea vieţii, vătămarea corporală sau a sănătăţii; (ii) alte daune, care se 
datorează încălcării intenţionate sau din neglijenţă gravă a obligaţiilor de către contractor, 
reprezentanţii săi legali sau colaboratorilor în executare; (iii) daune datorate omisiunii dolosive a 
unei neconformităţi sau dintr-o garanţie materială.  

 
XII. Drepturi de utilizare şi dispensă de răspundere 

1. Serviciile (de ex. servicii de expertizare, de verificare şi de consultanţă) prestate de către 
contractor la realizarea contractului pot fi utilizate doar în cadrul scopului convenit contractual.  Cu 
excepţia altor acorduri stipulate în particular, contractorul acord ă contractantului pentru presta ţiile 
sale supuse dreptului de autor, dreptul simplu de utilizare, netransmisibil, limitat în timp şi spaţiu la 
scopul contractului. Alte drepturi nu se acordă în mod explicit, contractantul nu este îndreptăţit în 
special să prelucreze, modifice sau să utilizeze doar extrase din realizările contractorului.  
2. În măsura în care contractorul acordă contractantului dreptul contractual de a utiliza de 
amploarea convenită marca de control şi/ sau certificatul contractorului, acesta trebuie utilizat 
numai pentru scopul de utilizare prevăzut în contract, resp. numai pentru domeniul certificat şi 
numai în forma nemodificată, pusă la dispoziţie de către contractor. 

3. Orice utilizare a mărcilor sau altor sigle ale contractorului, dincole de cele stipulate, ca de 
exemplu logo-ul/ sigla „TÜV Thüringen“, trebuie aprobat ă în mod expres, în prealabil, în scris, de 
către contractor.  
4. În cazul încălcării de către contractant a condiţiilor de mai sus, contractorul este oricând 
îndreptăţit să interzică contractantului utilizarea în continuare a realizărilor, mărcilor de verificare/ 
certificatelor şi/ sau siglelor contractorului. Contractantul are obliga ţia de a exonera contractorul de 
la prima solicitare de toate preten ţiile terţilor, indiferent de motivaţia juridică (de ex. legislaţia cu 
privire la concurenţă), care se referă la utilizarea de către el a realizărilor, mărcilor de verificare/ 
certificatelor şi/ sau siglelor contractorului şi ale tuturor cheltuielilor proprii, necesare, legate de 
acestea. 

 
XIII. Protecţia datelor 
Contractorul prelucrează şi utilizează datele personale exclusiv în cadrul scopului contractului, cu 
excepţia cazului în care contractantul a fost de acord cu utilizarea în continuare. Odat ă cu derularea 
completă a contractului  adtele personale ale contractantului sunt blocate pentru alte utiliz ări şi şterse 
după scurgerea termenelor legale de păstrare, cu excepţia cazului când există o aprobare specială 
din partea contractantului pentru utilizarea ulterioar ă. In plus, contractantul are drept de informare, 
corectare, blocare si stergere a datelor personale in relatie cu contractorul precum si drept de apel la 
autoritatea de protectie a datelor. 
Informatii detaliate privind protectia datelor sunt disponibile pe internet la adresa: 
www.tuev-thueringen.de/unternehmen/downloads     
Contact: datenschutz@tuev-thueringen.de 
 
XIV. Obligaţia de a păstra secretul şi obligaţia de păstrare 

1. Atât contractorul, cât şi contractantul sunt obligaţi să păstreze tăcerea în legătură cu informaţiile 
confidenţiale ale respectiv celuilalt partener contractual. Această obligaţie continuă după 
terminarea  contractului pe durata de cinci ani. 
Excluse de la această obligaţie sunt  
a) informaţiile care în mod verificabil erau deja cunoscute de către destinatar la încheierea 
contractului sau care ulterior sunt făcute cunoscute de către terţi, fără ca prin aceasta să fie 
încălcate convenţia cu privire la confidenţialitate, prevederile legale sau dispoziţiile autorităţilor; 
b) informaţiile care la terminarea contractului sunt cunoscute public sau sunt f ăcute publice 
ulterior, în măsura în care aceasta nu se bazează pe încălcarea acestui contract; 
c) informaţiile care trebuie făcute publice ca urmare a obliga ţiilor legale sau a deciziei judecătoreşti 
sau a deciziei unei autorităţi. În măsura în care este permis şi posibil, destinatarul obligat să 
publice îl va informa în prealabil pe celălalt partener de contract şi-i va da posibilitatea să 
acţioneze împotriva publicării.  
d) informaţiile pe care destinatarul le-a dezvoltat el însuşi sau le-a dat spre dezvoltare, 
independent de cunoaşterea informaţiilor confidenţiale.  
2. Contractorul va păstra documentele aferente contractului în măsura în care prin lege sau de la 
autorităţile de reglemenatre există obligaţia de păstrare.  
În plus contractorul este îndreptăţit să păstreze în scopul documentării; eventuale pretenţii legale 
sau contractuale pentru revendicare ale contractantului r ămân neafectate. 

 
XV. Locul îndeplinirii contractului şi interzicerea cesiunii 

1. Locul îndeplinirii pentru toate serviciile este sediul contractorului.  
2. Cesiunea sau ipotecarea crean ţelor, care revin contractantului în urma rela ţiei de 
afaceri cu contractorul, este exclusă.  

 
XVI. Jurisdicţia şi dreptul aplicabil 

1. Jurisdicţia pentru orice pretenţii faţă de comercianţi, persoane juridice de drept public 
sau patrimoniu public special, care decurg din rela ţia de afaceri, este sediul contractorului. 
Contrctorul este de asemenea îndreptăţit de a acţiona în judecată contractantul  în jurisdicţia sa 
generală. 
2. Pentru toate relaţiile de afaceri şi totalitatea relaţiilor juridice dintre contractant şi 
contractor se aplică exclusiv legile din Republica Federală Germania. Este exclusă aplicarea 
Convenţiei Naţiunilor Unite referitare la contracte pentru vânzarea interna ţională a mărfurilor 
(CISG).    

 
 

Indicaţie în conformitate cu DL-InfoV: 
Informaţii în conformitate cu ordonanţa referitoare la obligaţiile de infromare ale prestatorilor de 
servicii sunt disponibile pe  www.tuev-thueringen.de/unternehmen/kontakt/mpressum/  
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