
 

 

 
 

 

   TERMENI ȘI CONDIȚII STANDARD DE VÂNZARE ale Neon & Sign - Reghin 

 

1. Domeniu de aplicare 

1.1. Următorii termeni și condițiile standard de vânzare (denumite scurt "Condiții") se aplică 

tuturor produselor furnizate și celorlalte servicii furnizate de către Neon & Sign - Reghin unor 
terțe părți (pe scurt denumite "Clienții"). Neon & Sign - Reghin încheie contracte de servicii cu 

clienții săi exclusiv pe baza acestor condiții, inclusiv atunci când nu se face referire la acestea în 

cazul individual, cu excepția cazului în care se convine altfel în scris. Aceste condiții se aplică și 
în cazul tuturor tranzacțiilor viitoare cu clienții. Prin încheierea unui contract, Clientul 

recunoaște în mod expres aplicabilitatea acestor Condiții la toate contractele viitoare care vor fi 

încheiate. 

1.2. Aplicarea termenilor și condițiilor standard ale Clientului de orice natură sunt excluse, chiar 
dacă acestea nu sunt în contradicție cu aceste Condiții sau dacă nu au fost respinse în mod 

expres, cu excepția cazului în care au fost în mod expres recunoscute în scris de către Neon & 

Sign - Reghin. Nici acțiunile care se referă la îndeplinirea sau tăcerea de partea Neon & Sign - 
Reghin nu implică recunoașterea termenilor și condițiilor standard ale Clientului. 

1.3. Termenii și condițiile sau promisiunile care variază de la sau se adaugă la aceste condiții 

pot fi convenite numai în scris și numai în cazul individual. Aceasta se aplică și în cazul 
renunțării la cerința formei scrise. 

1.4. Declarațiile orale sunt valabile doar în măsura în care sunt confirmate în scris de compania 

Neon & Sign - Reghin sau de către un reprezentant autorizat. 

1.5. Cealaltă parte la contract este conștientă că, fără autorizație scrisă, persoanele asociate cu 
Neon & Sign Reghin nu sunt autorizate să emită declarații care variază de la aceste Condiții sau 

de la alte declarații ale Neon & Sign - Reghin. 

1.6. Aceste Condiții se aplică consumatorilor în sensul Konsumentenschutzgesetz (Legea 
privind Protecția Consumatorilor) numai în măsura în care nu sunt în contradicție cu legislația 

obligatorie. 

 

2. Încheierea contractelor și stabilirea prețurilor 
2.1. Cotațiile de la Neon & Sign - Reghin nu sunt obligatorii și expiră după 30 de zile și, prin 

urmare, pot fi modificate sau retrase de către Neon & Sign Reghin chiar și după primirea unui 

răspuns privitor la acestea de la Client. 
2.2. Toate declarațiile din broșuri, circulare, cataloage, anunțuri, prețuri etc. nu sunt, de 

asemenea, obligatorii. Ofertele de la clienți necesită acceptarea de către Neon & Sign - Reghin 

sub forma unei declarații scrise care să fie valabilă. Modificările sau variantele de la specificații 
în culori sau forme sau în termeni tehnici de orice natură vor fi acceptate de către Client fără 

nicio pretenție la o ajustare a prețului, în măsura în care nu sunt în contradicție cu utilizarea 

dorită. 

2.3. Contractele dintre Neon & Sign - Reghin și clienții săi se aplică indiferent de acordarea 
autorizației de către orice autoritate publică. Obținerea unei astfel de autorizații este cealaltă 

parte interesată de contract, cu excepția cazului în care se convine altfel în scris. Dacă Neon & 

Sign - Reghin obține astfel de autorizații în numele Clientului, acesta poate, de asemenea, să 
perceapă o taxă rezonabilă pentru aceasta. Dacă pentru ordinea inițială sunt necesare modificări 

pentru obținerea autorizației, modificările aferente sunt considerate convenite. 

2.4. Toate taxele menționate de Neon & Sign - Reghin sunt considerate exclusive de la Taxa pe 
Valoare Adăugată și de la sediul social relevant al Neon & Sign - Reghin, dacă nu se specifică 

altfel în scris. Acestea nu includ niciun cost pentru ambalare, instalare sau configurare și, în 

special, niciun cost pentru instalarea de joasă tensiune, iar prețurile sunt, de asemenea, 

considerate ca neincluzând furnizarea de echipamente de instalare sau de ridicare necesare. În 
special, prețul nu include nici o lucrare de zidărie, tencuire, îndreptare sau acoperire, nici 

obținerea de autorizații de niciun fel. Clientul va suporta orice taxare de la autoritățile publice 

pentru autorizare în fiecare caz. Dacă autorizația este refuzată în cele din urmă, Neon & Sign - 
Reghin poate factura Clientului pentru toate costurile suportate până la acea dată. 

 

 

 



 

 

 
 

2.5. Prețurile de asamblare, chiar dacă sunt convenite ca prețuri fixe, nu includ costurile 

suportate din cauza întârzierilor sau a necesității de muncă suplimentară ca urmare a 

circumstanțelor care pot fi atribuite clientului sau persoanelor asociate acestuia. Toate costurile 
suportate ca urmare a acestui lucru vor fi suportate de Client. 

2.6. Dacă Neon & Sign - Reghin are obligația de a recicla  părți dezmembrate sau scoase din 

cauza obligațiilor sale legale sau a reglementărilor autorităților publice, Clientul trebuie să 
suporte costurile suplimentare de reciclare, chiar dacă nu au fost convenite în mod expres. 

2.7. Ambalajul este facturat clientului la prețul de cost. Odată ce aceasta a fost plătit, 

proprietatea asupra acestuia este transmisă Clientului. 
2.8. Dacă costurile salariale se modifică din cauza regulilor privind contractele colective din 

domeniu sau din contractele încheiate în cadrul companiei sau dacă alte costuri relevante pentru 

calculul sau costurile necesare furnizării serviciului (materiale, energie, subcontractare, 

finanțare, transport etc. ), Neon & Sign - Reghin are dreptul să își modifice prețurile în mod 
corespunzător și într-o manieră rezonabilă. 

2.9. În cazul în care o comandă fără ofertă anterioară este acceptată de Neon & Sign - Reghin 

sau dacă sunt furnizate Servicii care nu sunt incluse în mod expres în comandă, Neon & Sign - 
Reghin poate solicita o recompensă echivalentă cu lista tarifară aplicabilă în prezent sau taxa 

solicitată în mod obișnuit pentru o astfel de activitate. 

2.10. Neon & Sign - Reghin va emite o confirmare a comenzii pentru comenzile acceptate pe 
baza unei oferte de către cealaltă parte a contractului. Cealaltă parte contractantă trebuie să 

depună plângeri cu privire la eventuale erori sau conflicte cu oferta sa fără întârziere după 

primirea confirmării comenzii și, în orice caz, în cel mult 5 zile de la primire. În caz contrar, 

conținutul confirmării comenzii se consideră aprobat de cealaltă parte a contractului. În cazul 
comenzilor în termen scurt, orice plângere trebuie făcută imediat. 

2.11. Orice reduceri de orice fel, inclusiv reduceri de numerar, acordate în cazul individual nu 

dau naștere la nici un drept la viitoarea acordare a unor astfel de reduceri. 
 

3. Afaceri și documente tehnice, suport de vânzări, drepturi de autor 

3.1. Toate documentele comerciale și tehnice provenite de la Neon & Sign - Reghin, inclusiv 

toate proiectele și prezentările, precum și orice suport de vânzare rămân proprietatea sa, iar 
Neon & Sign - Reghin își rezervă în mod expres drepturile de autor în aceste documente. Orice 

distribuire sau exploatare a acestora necesită consimțământul scris al Neon & Sign - Reghin. 

Suporturile de vânzări pot fi utilizate numai pentru comercializarea produselor Neon & Sign - 
Reghin. Utilizarea lor în scopul licitației este interzisă în mod expres. 

3.2. Neon & Sign - Reghin are dreptul să solicite returnarea oricăror documente sau suporturi de 

vânzare de la cealaltă parte a contractului în contul celeilalte părți a contractului și fără a se 
expune motivele. 

3.3. În măsura în care drepturile de autor sunt create în muncă, acestea aparțin de Neon & Sign - 

Reghin. Dreptul de a utiliza lucrarea în scopuri publicitare este transferat Clientului. Dreptul de 

utilizare este transferat în condiția suspensivă de decontare integrală a tuturor taxelor pentru 
Serviciul Clientului. Nu se percepe nicio taxă specială pentru dreptul de utilizare în cazul 

utilizării unice de către Client. Orice transfer al dreptului de utilizare către terți necesită 

consimțământul scris al Neon & Sign - Reghin. 
 

4. Livrarea, furnizarea de servicii, transferul riscului, întârzierea / arieratele 

4.1. Locul îndeplinirii tuturor obligațiilor care trebuie îndeplinite de Neon & Sign Reghin și 
clienții săi este Reghin. 

4.2. Riscul de furnizare a serviciului (parțial) este în orice caz transferat clientului în fiecare caz 

în care mărfurile părăsesc depozitul Neon & Sign Reghin sau cel al agentului său însărcinat cu 

îndeplinirea acestuia. În cazul în care a fost convenită colectarea bunurilor de la Neon & Sign - 
Reghin, riscul este transferat Clientului de îndată ce mărfurile au fost puse la dispoziție, la timp, 

la depozitul Neon & Sign - Reghin. 

4.3. O dată de livrare sau o perioadă de livrare este obligatorie numai dacă a fost convenită în 
scris când contractul a fost încheiat. 

 

 

 



 

 

 
 

4.4. În eventualitatea lipsei de disponibilitate a mărfurilor convenite, Neon & Sign – Reghin 

are dreptul să își îndeplinească obligația prin furnizarea de bunuri echivalente, deși nu sunt 

neapărat identice în ceea ce privește aspectul sau aspectul suprafeței. Clientul trebuie să accepte 
astfel de bunuri. 

4.5. Neon & Sign - Reghin este îndreptățită să efectueze livrări parțiale / prestarea serviciilor și 

să plătească facturi parțiale pentru acestea. 
4.6. În cazul în care furnizarea unui serviciu este întârziată ca urmare a unor circumstanțe pentru 

care Neon & Sign - Reghin nu este de vină, termenul de livrare este prelungit pentru o perioadă 

rezonabilă chiar și fără o declarație specială, fără ca Neon & Sign - Reghin să fie răspunzătoare 
pentru consecințele juridice ale de orice fel. Acest lucru se aplică chiar dacă Neon & Sign - 

Reghin este din partea sa deja întârziată în îndeplinirea celorlalte îndatoriri. În cazul în care 

furnizarea Serviciului se face în mod nejustificat de dificil, Neon & Sign - Reghin are dreptul să 

anuleze contractul, cu excepția oricăror cereri de despăgubire. 
4.7. În caz de întârziere pentru care este vinovată firma Neon & Sign - Reghin, după expirarea 

unei perioade de cel puțin șase săptămâni specificată în scris și cu privire la consecințele 

juridice, Clientul poate solicita executarea sau poate declara contractul anulat. În măsura în care 
legea permite acest lucru, într-un astfel de caz cererile de despăgubire ale Clientului sunt 

excluse. 

4.8. Fără a genera consecințe de întârziere, Neon & Sign - Reghin poate, în orice caz, să facă 
Serviciile sale în funcție de primirea plăților necesare în avans, îndeplinirea tuturor celorlalte 

obligații contractuale și plata în timp util a altor sume datorate, în special sumele datorate pentru 

prețurile de cumpărare pentru serviciile deja furnizate. În cazul în care un control de bonitate al 

Clientului realizat numai după încheierea contractului dă un rezultat negativ, Neon & Sign - 
Reghin poate, în orice caz, să condiționeze Serviciul de plată integrală în avans sau de 

eliberarea unei garanții bancare in original adecvate, fără a fi considerată întârziere în sine. 

4.9. În măsura în care legea permite acest lucru, pretențiile de despăgubire în baza întârzierii 
Neon & Sign - Reghin sunt excluse, în cazul unei neglijențe ușoare. 

4.10. În cazul imposibilității furnizării serviciilor, toate obligațiile contractuale sunt stinse. Dacă 

imposibilitatea - sau chiar întârzierea cu livrarea sau cu furnizarea de servicii - este rezultatul 

eșecului sau întârzierii în îndeplinirea de către unul dintre furnizorii Neon & Sign - Reghin, 
Clientul nu are dreptul să solicite despăgubiri.  

4.11. Defectele sau neajunsurile vizibile din exterior ale cantităților de bunuri livrate trebuie să 

fie specificate în scris de către beneficiar la acceptare, în caz contrar drepturile sale vor înceta. 
Prin urmare, acceptarea nu poate fi refuzată. 

4.12. În cazul în care Clientul nu acceptă livrarea sau Serviciul în conformitate cu contractul la 

locul potrivit sau la momentul potrivit, în caz de risc de întârziere, Neon & Sign Reghin poate 
alege în măsura în care consideră necesar să stocheze bunurile sau să le folosească, precum și pe 

cheltuiala și cheltuielile Clientului, fără a fi obligată să plătească despăgubiri. După expirarea 

perioadei de livrare și a oricărei perioade de plată acordate, prețul de cumpărare se datorează în 

ciuda oricărei întârzieri în acceptare. 
 

5. Plata, arieratele și compensarea 

5.1. În cazul în care contractul nu prevede altfel, 50% din taxă este plătibilă de către Client ca 
plată în avans fără întârziere la plasarea comenzii și 50% este plătibilă în termen de 14 zile de la 

data facturii, fără deducere. Reducerile pentru numerar nu sunt permise dacă nu se convine 

altfel în scris. 
5.2. Plățile se efectuează prin transfer către un cont bancar Neon & Sign - Reghin. Neon & Sign 

- Reghin poate compensa plățile după cum consideră potrivit pentru orice creanță deschisă, 

indiferent de alocarea declarată. 

5.3. Clientul nu poate să-și retragă creanțele față de creanțele companiei Neon & Sign - Reghin. 
5.4. Clientul nu are dreptul la nici un drept de reținere sau să garanteze niciun fel de Bunuri sau 

Servicii oferite de Neon & Sign - Reghin, în măsura în care acest lucru nu contravine nici unei 

legislații obligatorii .                            .              
5.5. În cazul neachitării de către Client a unei sume datorate, toate celelalte sume datorate de  

 

 

 



 

 

 
 

acesta vor deveni exigibile imediat, chiar dacă nu sunt declarate în mod expres datorate. Același 

lucru este valabil și în cazul unei deteriorări majore a situației activelor Clientului sau a 

măsurilor de executare a activelor sale.  
5.6. Clientul intră în arierate fără a fi nevoie de o declarație separată. Dobânda la arierate este de 

12% p.a .. Orice pierdere mai mare trebuie să fie compensată. 

5.7. În caz de restanțe, cealaltă parte contractantă este obligată să despăgubească compania 
Neon & Sign - Reghin pentru toate cheltuielile suportate de ea pentru avertizări și executări, 

inclusiv orice costuri ale agențiilor de avocatură sau de colectare și orice cheltuieli de judecată, 

în măsura în care sunt necesare pentru acțiuni în justiție potrivite scopului. 
 

6. Rezervarea titlului de proprietate 

6.1. Bunurile livrate de Neon & Sign Reghin rămân în proprietatea sa fără restricții până la 

decontarea integrală fără rezerve a tuturor pretențiilor Neon & Sign Reghin, inclusiv toate 
cererile de dobânzi și costuri și până la decontarea integrală a tuturor altor datorii financiare 

prezente și viitoare ale Clientului către Neon & Sign Reghin. Clientul trebuie să ia toate 

măsurile necesare pentru a stabili și a menține proprietatea Neon & Sign - Reghin și trebuie să 
transmită fără întârziere, la solicitarea Neon & Sign - Reghin, o listă cu toate bunurile care fac 

obiectul rezervării titlului încă deținute de Client. 

6.2. Vânzarea bunurilor care fac obiectul rezervării dreptului de proprietate în cursul 
operațiunilor normale de afaceri și cu notificarea corespunzătoare către clientul respectiv este în 

principiu permisă. Clientul este obligat să informeze imediat Neon & Sign - Reghin despre orice 

vânzări de bunuri care nu au fost încă plătite. În cazul revânzării mărfurilor care fac obiectul 

rezervării dreptului de proprietate, Clientul oferă, în mod irevocabil, să cesioneze în mod 
irevocabil toate creanțele care decurg din aceasta către Neon & Sign - Reghin ca plată în 

decontare. Neon & Sign - Reghin poate accepta această ofertă de cesiune în orice moment fără 

restricții în ceea ce privește timpul acordat celeilalte părți contractante care suportă costurile și 
are dreptul să perceapă o astfel de plată. 

6.3. În cazul unui gaj sau a altei reclamații împotriva mărfurilor livrate, care fac obiectul 

rezervării dreptului de proprietate, pe cont propriu, cealaltă parte la contract este obligată să 

informeze Neon & Sign - Reghin și să-și protejeze proprietatea. În cazul neachitării unei sume 
scadente, încetarea plății, exonerarea bunurilor care fac obiectul rezervării de proprietate sau a 

procedurilor de insolvență împotriva acesteia, Clientul trebuie să returneze imediat toate 

bunurile care fac obiectul rezervării dreptului de proprietate către Neon & Sign - Reghin. 
Luarea înapoi a unor astfel de bunuri nu este echivalentă cu anularea contractului, cu excepția 

cazului în care se specifică altfel în scris. În cazul în care mărfurile supuse rezervării de 

proprietate a Neon & Sign - Reghin sunt retrase, acesta poate aranja depozitarea lor pe 
cheltuiala și riscul celeilalte parti a contractului. 

 

7. Garanție 

7.1. Perioada de garanție este de 12 (douăsprezece) luni de la transferul riscului, cu excepția 
cazului în care legea prevede o perioadă mai lungă de prescripție. Pentru defectele aparatelor 

electrice, piese turnate și foliile tipărite, acest lucru este de maximum 6 (șase) luni. Nu există 

nicio garanție pentru echipamentele de iluminat, cu excepția tuburilor cu catod rece și a LED-
urilor livrate, sau pentru alamă placată sau aurită. În cazul în care se aplică garanția, Neon & 

Sign - Reghin nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de creanțe de despăgubire sau alte 

pretenții de orice fel. 
7.2. Perioada de garanție începe cu transferul riscului. Dacă a fost convenit acceptul comun al 

mărfurilor, perioada de garanție începe cu acceptarea mărfurilor. În cazul în care acceptarea în 

comun nu se realizează până la 5 (cinci) zile după transferul riscului cel târziu, perioada de 

garanție începe de imediat după transferul riscului. 
7.3. Fără a aduce atingere punctului 4.11, orice defecte sau părți lipsă trebuie să fie reclamate în 

scris către Neon & Sign - Reghin cu o dovadă de primire în termen de cinci zile, orice procesare 

fiind oprită imediat. În caz contrar, bunurile se consideră acceptate fără rezerve sau defecte.  
 

 

 

 



 

 

 
 

Această perioadă se aplică de la începutul perioadei de garanție în cazul unor defecte evidente și 

de la descoperirea acestora în cazul defectelor ascunse. 

7.4. Odată notificată într-o manieră legală a unui defect, Neon & Sign Reghin își poate îndeplini 
obligațiile de garanție cum consideră potrivit, după cum urmează: 

7.4.1. Livrarea ulterioară a produselor care lipsesc. 

7.4.2. Repararea mărfurilor la fața locului. 
7.4.3. Cererea de returnare a mărfurilor defecte sau a pieselor defecte și repararea lor la Neon & 

Sign - Reghin sau în alt loc desemnat de Neon & Sign - Reghin. 

7.4.4. Înlocuirea bunurilor defecte. 
7.4.5. Înlocuirea părților defecte ale mărfurilor. 

7.5. În măsura în care legea permite acest lucru, Neon & Sign - Reghin nu are alte obligații în 

contextul garanției. Acest lucru se aplică în special costurilor de transport și de instalare, 

precum și tuturor costurilor suplimentare legate de asamblare. 
7.6. Livrarea, reprocesarea sau înlocuirea ulterioară trebuie notificată de Neon & Sign - Reghin 

cu cel puțin 8 (opt) zile înainte. În cazul în care cealaltă parte la contract - fără a fi avut obiecții 

anterioare la programare - din motive care în care este de vină nu este prezentă la aceasta sau 
dacă a făcut ca aceste măsuri să fie atât de dificile sau imposibile prin acțiunile proprii, aceasta 

se consideră a fi renunțarea la drepturile sale de garantare. 

7.7. Garanția Neon & Sign - Reghin este exclusă dacă, la instalarea, asamblarea sau utilizarea 
bunurilor, cealaltă parte la contract nu a respectat niciuna din normele sau condițiile de 

funcționare a Neon & Sign Reghin, defectul a fost cauzat de cealaltă parte la contract sau de 

către terțe părți sau aceste persoane au intervenit sau au efectuat reparații asupra bunurilor sau a 

lucrării. 
7.8. În plus, garanția se aplică numai defectelor care apar în condițiile respectării condițiilor de 

funcționare relevante cu utilizare normală. Părțile supuse uzurii (de exemplu, echipamentele de 

iluminat, dispozitivele electrice, piesele răsucite, foliile tipărite și componentele din plastic) nu 
au decât o viață utilă în conformitate cu stadiul actual al tehnicii, astfel încât orice perioadă de 

garanție este în orice caz limitată de aceasta. 

7.9. În absența unui acord separat și în măsura în care legea permite, Neon & Sign - Reghin nu 

oferă nicio garanție pentru modificări sau conversii ale bunurilor vechi sau terțe sau pentru 
bunurile deja folosite la livrare. 

7.10. Modificările sau variantele de culoare din produsul final nu dau motive pentru cererile de 

garanție. În lucrările de reparație, rezistența culorii nu este o caracteristică convenită și nu se 
poate aștepta în mod normal. 

7.11. În caz de litigii legate de existența sau domeniul de aplicare al drepturilor de garanție, 

Neon & Sign Reghin are dreptul de a asigura verificarea mărfurilor sau a lucrărilor de către un 
jurist. În cazul în care se dovedește că nu există dreptul pretins al celeilalte părți contractante la 

serviciul de garantare, cealaltă parte contractantă suportă costurile experților. 

 

8. Cererile de despăgubire 
8.1. În cazul unei cereri de despăgubire, Neon & Sign - Reghin este răspunzătoare doar pentru 

fapte intenționate și neglijență gravă. Răspunderea pentru ușoare neglijențe este exclusă. Sunt 

de asemenea excluse compensațiile pentru pierderile și daunele cauzate de proprietate, 
pierderile de dobândă și pierderile rezultate din creanțele terților față de Client. 

8.2. În cazul unei neglijențe grave, răspunderea pentru pierderi sau deteriorări este de asemenea 

limitată la de zece ori valoarea facturii brute pentru bunurile livrate care au cauzat pierderea sau 
deteriorarea. În domeniul de aplicare al Produkthaftungsgesetz (Legea privind răspunderea 

pentru produse), Neon & Sign - Reghin, furnizorii și sub-furnizorii săi din amonte nu sunt 

răspunzători pentru daunele suferite de o afacere în sensul prezentei legi. 

8.3. În cazul nerespectării oricăror condiții privind asamblarea, punerea în funcțiune și utilizarea  
de către Client, toate cererile de despăgubire sunt excluse. 

8.4. În plus, în cazul revânzării, Clientul este obligat să impună acest acord și obligațiile care 

decurg din acesta asupra clientului său și să explice aspectele tehnice de utilizare a acestuia. 
 

 

 

 



 

 

 

 

9. Celelalte atribuții ale celeilalte părți la contract 

Clientul trebuie să-și facă permanent angajații și clienții conștienți de toate informațiile și 

instrucțiunile furnizate de Neon & Sign - Reghin și de toate reglementările legale și de 
autoritate publică. Cealaltă parte contractantă trebuie să păstreze toate documentele și dovezile 

aferente timp de cel puțin zece ani de la data la care mărfurile au fost puse în circulație sau au 

fost transmise și, la cerere, le-au eliberat. 
 

10. Alegerea legii și a jurisdicției 

10.1. Aplicarea dreptului material romanesc, cu excepția termenilor dreptului internațional 
privat roman și a celor din Convenția ONU privind Contractele de Vânzare Internațională a 

Mărfurilor (UNCITRAL), este convenită pentru toate contractele încheiate între Neon & Sign  

Reghin și Clientul său și pentru toate creanțele care decurg din existența sau inexistența legală a 

acestor contracte. 
10.2. Instanța aparținând Reghin cu jurisdicția relevantă în astfel de chestiuni este considerată 

drept locul exclusiv de jurisdicție pentru toate litigiile juridice care decurg din orice contract 

încheiat sau care va fi încheiat între Neon & Sign - Reghin și Clientul său în baza acestor 
Condiții. 

10.3. Cu toate acestea, Neon & Sign - Reghin poate, de asemenea, să introducă o acțiune 

împotriva Clientului la un alt loc de jurisdicție intern sau străin autorizat de lege.  
 

11. Prelucrarea datelor 

11.1. În cursul prelucrării electronice a datelor se păstrează toate datele clienților relevante 

pentru relațiile de afaceri, ținând cont de Datenschutzgesetz (Legea privind protecția datelor). 
Neon & Sign - Reghin are dreptul să stocheze, să proceseze și să transmită aceste date unor terțe 

părți. 

11.2. Clientul este obligat să informeze Neon & Sign - Reghin cu privire la orice modificare a 
adresei sale rezidențiale sau de afaceri până când activitatea juridică care face obiectul 

contractului a fost complet incheiată de ambele părți. În cazul în care nu furnizează aceste 

informații, notificările vor fi de asemenea considerate ca fiind primite dacă au fost trimise la 

ultima adresă dată. 
 

12. Alți termeni 

12.1. Dacă, din orice motiv, condițiile individuale ale acestor Condiții sau ale contractelor 
individuale încheiate sunt sau devin invalide sau dacă există o lacună în condiții, celelelate 

condiții vor rămâne valabile. În acest caz, termenul invalid se înlocuiește sau spațiul este 

completat de un termen valabil, care se apropie cât mai mult posibil de scopul comercial al 
termenului nevalid. 

12.2. Neon & Sign - Reghin poate transfera toate sau o parte din drepturile și îndatoririle sale 

unei terțe părți în orice moment. Transferul de către Client este permis numai cu acordul Neon 

& Sign Reghin. 
12.3. Sunt excluse căile de atac care au ca scop anularea contractului ca urmare a lipsei de 

împlinire de peste jumătate din valoare. 

 
 

 

 
 
 


