
1. Domeniul de aplicare  
1.1.  
Următorii Termeni și condiții se aplică la toate demonstrațiile de produse Mitutoyo România SRL (denumit  
în continuare "Mitutoyo") în ceea ce privește clienții, inclusiv informații și consultanță, legate de realizarea 
de demonstrații de produse.  
 
1.2.  
Termenii și condițiile generale de afaceri ale Clientului se aplică numai în cazul în care și atunci când 
Mitutoyo a acceptat în mod expres aplicarea lor. În mod particular, tăcerea din partea Mitutoyo cu privire la 
astfel de termeni și condiții separate nu trebuie să fie interpretate ca acceptare sau acord, indiferent că este 
vorba de  contracte prezente, sau contracte viitoare.  
 
1.3.  
Acești Termeni și Condiții Generale de Afaceri se aplică în locul oricăror termeni și condiții de afaceri ale 
Clientului, chiar dacă astfel de termeni și condiții prevăd acceptarea comenzii sau executarea  serviciului ca 
acceptare necondiționată a termenilor și condițiilor generale de afaceri ale Clientului. Prin participarea la 
demonstraţia de produse Mituoyo, Clientul recunoaște în mod expres că renunță la orice obiecții derivate din 
termenii și condițiile generale de afaceri.  
 
1.4.  
Acești Termeni și Condiții Generale de Afaceri se aplică numai profesioniştilor, în sensul Codului Civil Român.  
 
2. Obiectul contractului  
2.1.  
Obiectul contractului pentru o demonstrație de produs este o prezentare live a produselor Mitutoyo, cu 
scopul de a demonstra funcționalitatea și calităţile acestor produse.  
 
2.2.  
Demonstrația către Client se efectuează numai și exclusiv cu dispozitivele demonstrative care au fost puse la 
dispoziție în fiecare caz către Mitutoyo. Demonstrația va fi redată în starea dispozitivelor în care  
se află la începutul demonstrației. O "calibrare" anterioară a dispozitivelor, pentru a obține rezultate exacte 
de măsurare specifice produsului nu este datorată de Mitutoyo.  
 
2.3.  
În cadrul demonstrației, atingerea unui rezultat de măsurare comercial exploatabil nu este datorat dacă 
verificarea produselor individuale din portofoliul de produse Mitutoyo sunt adecvate pentru aplicația dorită 
de Client sau pentru măsurarea rezultatelor care trebuie realizate de către Client. Răspunderea că produsele 
Mitutoyo sunt adecvate pentru aplicaţia Clientului sau că rezultatele de măsurare dorite de Client sau 
pentru valorificarea rezultatelor de măsurare de la demonstrațiile de produse, prin urmare, este suportată 
exclusiv de Client. 
 
2.4.  
Mitutoyo va efectua demonstrația gratuit.  
 
3. Informare și Consultanță  
3.1.  
Informaţiile și consultanța în cadrul unei demonstrații sunt redate numai și exclusiv pe baza experienței 
Mitutoyo. Valorile date în astfel de momente trebuie să fie considerate ca valori medii. Orice dată şi toate 
datele cu privire la  rezultatele procedurilor de măsurare efectuate în cadrul demonstrațiilor sunt fară 
caracter obligatoriu. Rezultatele sunt doar valori aproximative cu excepția cazului în care Mitutoyo l-a 
desemnat în scris ca fiind "rezultat precis de măsurare".  
 
3.2.  
Dacă și atunci când Mitutoyo se referă la standarde, reguli tehnice, sau date tehnice în cadrul unei 
demonstrații, aceste trimiteri nu reprezintă informații despre calităţile produsului Mitutoyo supus 
demonstraţiei cu excepția cazului în care Mitutoyo a declarat în mod expres, în scris, că această calitate 
funcțională a produsului supus demonstraţiei reprezintă o "calitate a produsului", în caz contrar, orice astfel 
de referințe nu sunt obligatorii în descrierea generală a executării.  



 
3.3.  
O calitate se consideră garantată de Mitutoyo numai dacă și atunci când Mitutoyo a specificat, în scris, o 
calitate a unui produs ca fiind "garantată".  
 
4. Rezultatele Măsurării și Evaluarea Acestora  
4.1.  
Mitutoyo va deţine dreptul de autor unic asupra rezultatelor de măsurare obținute în cadrul demonstrației. 
Dispoziția de mai sus trebuie să  se aplice de asemenea și  în cazul în care obiectul folosit pentru măsurare în 
scopuri demonstrative aparține și / sau se află în posesia Clientului.  
 
4.2.  
Mitutoyo va furniza o copie a rezultatelor demonstrației de măsurare (înregistrarea măsurării) Clientului în 
scopul de studiu de către acesta și în scopuri de utilizare non-comerciale.  
 
4.3.  
Clientul promite să nu valorifice comercial rezultatele măsurărilor date și să nu cedeze rezultatele 
măsurărilor către terți - sub orice formă - cu excepția cazului în care Mitutoyo și-a dat acordul în scris în 
prealabil referitor la cedarea către terțe părți.  
 
5. Comentarii  
Mitutoyo subliniază în mod expres  
• faptul că rezultatele documentate de măsurare reflectă doar starea curentă a parametrilor care sunt 
măsurați în timpul demonstrației și în condițiile generale de la acel moment, în special climatul camerei și 
starea de calibrare a obiectului specificat supus demonstrației;  
• faptul că alte date climatice din afara  procesului de demonstraţie a măsurărilor pot conduce la alte 
rezultate, în special la abateri de rezultate de măsurare;  
• faptul că obiectele măsurate pot afecta rezultatele măsurărilor prin proprietățile lor fizice și capacitatea 
lor de a se schimba în ceea ce privește forma și masa;  
• faptul că factorii externi, după plecarea din mediul unde măsurarea demonstrativă a avut loc, pot afecta 
obiectul demonstrației măsurat furnizat de Client într-o asemenea măsură încât ar putea exista abateri în 
ceea ce privește  parametrii de măsurare și parametrii de  toleranță stabiliţi de Mitutoyo.  
 
6. Timpul Executării 
Datele demonstraţiei care sunt obligatorii trebuie să fie agreate în mod expres și într-o formă scrisă. 
Mitutoyo se va strădui să se conformeze cu datele demonstraţiei care nu sunt obligatorii sau cu datele 
estimative în interesul Clientului.  
 
7. Forța Majoră și Alte Obstacole  
7.1.  
Dacă apar evenimente de forță majoră, astfel încât să împiedice o demonstrație, Mitutoyo va notifica 
Clientul în scris, în timp util. În acest caz, Mitutoyo are dreptul de a amâna demonstrația pe durata 
impedimentului sau de a o anula, total sau parțial, porțiunea de demonstrarea datorita faptului că  
nu a fost încă îndeplinită, cu condiția că Mitutoyo și-a îndeplinit obligația de mai sus de informare și nu și-a 
asumat riscul furnizării. Forța majoră include greve, embargouri, intervenția guvernului, lipsa de energie sau 
de materii prime ,  blocaje de transport și / sau obstacole operaționale prin intermediari dar fără 
nicio culpă din partea Mitutoyo, cum ar fi din cauza focului, apei sau deteriorarea produselor demonstrative, 
precum și orice alte impedimente, pentru care, în baza unei aprecieri obiective, Mitutoyo nu este 
responsabil.  
 
7.2.  
În cazul în care o dată pentru o demonstrație a fost stabilită ca obligatorie, și data demonstrației trece fără 
ca acest lucru să se datoreze ca urmare a evenimentelor enumerate în Clauza 7.1., Clientul poate să decidă 
în orice moment anularea demonstrației. Pretenţii mai extinse din partea clienților, în special cereri pentru  
compensare de daune, sunt excluse în acest caz.  
 
8. Scutiri și Limitări de Răspundere  
8.1.  



Mitutoyo nu va fi răspunzător în fața Clientului pentru daune de compensare, indiferent de pretenţiile sale, 
în special în caz de încălcare a obligației contractuale sau alte cazuri de răspundere.  
Acest lucru nu se aplică în cazul în care răspunderea este prevăzută de lege,  în special:  
• pentru orice încălcare intenționată sau neglijenţă gravă a obligației din partea Mitutoyo sau încălcarea cu 
intenție sau din neglijenţă gravă din partea reprezentanţilor legali Mitutoyo, sau agențiai acestuia  
mandatați;  
• pentru orice încălcare a obligațiilor contractuale majore (de exemplu, obligațiile contractuale pe care 
partenerul contractual trebuie să fie în măsură să se aștepte că Mitutoyo le îndeplineşte fără rezerve 
datorită naturii tranzacției juridice) și în caz de imposibilitate din vina  Mitutoyo  și încălcarea semnificativă 
a obligației;  
• dacă, în cazul unei încălcări a altor obligații semnificative, Clientul nu se mai așteaptă ca Mitutoyo să 
presteze serviciile în mod responsabil;  
• în caz de rănire corporală, viață, sănătate din partea Mitutoyo sau a reprezentanților legali sau agenților 
mandatați Mitutoyo;  
• în cazul în care Mitutoyo a garantat calităţile unui produs sau succesul prestării serviciilor, sau și-a asumat 
un risc al furnizării, precum și în caz de răspundere în conformitate cu legea română privind răspunderea 
pentru produs.  
 
8.2.  
În alte cazuri, Mitutoyo va fi răspunzător pentru orice fel de reclamații pentru daune sau rambursarea 
cheltuielilor efectuate în baza respectivei relații contractuale ca urmare a încălcării din culpă a obligației, 
indiferent de pretenţia legală, dar nu și în caz de neglijență ușoară.  
 
8.3.  
În caz de răspundere existentă în conformitate cu Clauza 8.2. și răspundere independentă de culpă,  
în special în caz de imposibilitate inițială și defecte ale titlului, Mitutoyo va fi răspunzător numai pentru 
pierderile tipice și previzibile.  
 
8.4.  
Mitutoyo va fi răspunzător pentru asumarea riscului furnizării doar dacă și atunci când Mitutoyo şi-a asumat 
în mod expres riscul furnizării în baza unui acord scris.  
 
8.5.  
Cu excepția intenției, fraudei, și a altor sume ce derivă din răspunderea obligatorie a Miutoyo, răspunderea  
Mitutoyo se limitează în general  la domeniul de aplicare al scopului acoperit de compania de asigurări 
folosită de Mitutoyo.  
La cererea Clientului, Mitutoyo trebuie să furnizeze în orice moment  o copie a poliței de asigurare în cauză, 
fără nici un cost.  
În cazul în care asigurătorul este scutit de la plata prestațiilor (de exemplu, din cauza  încălcării obligațiilor 
din partea Mitutoyo, ajungând la acoperirea maximă anuală ,  etc), Mitutoyo promite să plătească beneficii 
Clientului din fonduri proprii ce nu vor depăşi o sumă maximă de € 25,000.00 pe fiecare operaţiune 
individuală asigurată, cu excepția, acțiunilor fraudulose sau cauzate cu rea intenție, vătămării corporale,  de 
viață, de sănătate sau, sau alte sume ce se nasc din atragerea răspunderii obligatorii.  
 
8.6.  
Răspunderea pentru daune indirecte și daune ulterioare este exclusă, cu excepția cazului în care Mitutoyo  
încălcă o obligație contractuală majoră sau Mitutoyo prin directorii săi sau agenții mandatați este 
responsabil pentru o încălcare a obligației în mod  intenționat sau din culpă gravă.  
 
8.7.  
Orice responsabilitate ulterioară va fi exclusă.  
 
8.8.  
Scutirile sau limitările privind răspunderea în conformitate cu  Clauzele 8.1. -  8,7. de mai sus se aplică în mod 
egal angajaților executivi și non-executivi  și altor agenți mandatați, precum și subcontractanților Mitutoyo.  
 
8.9.  
Reglementările de mai sus nu trebuie să conducă la o inversare a sarcinii probei.  



 
9. Control al Exporturilor  
9.1.  
Mitutoyo nu este obligat să efectueze servicii demonstrative cu privire la măsurarea obiectelor / pieselor, 
care prin natura sau destinația lor sau sau locul lor final planificat de utilizare, sunt supuse, în ceea ce 
privește  
controlul  exporturilor, la o obligație de omologare, pe baza reglementărilor și embargourilor de export , în 
special cele din Uniunea Europeană (UE), precum și de Statele Unite ale Americii.  
 
9.2.  
Clientul plătește despăgubiri și scutește Mitutoyo de și împotriva oricăror pierderi sau daune care pot duce 
la încălcarea obligației din culpă din partea Mitutoyo referitor la conformitate de mai sus,  Clauza 9.1.  
 
10. Locul de executare / Autoritate  
10.1.  
Locul de executare pentru orice și toate obligațiile contractuale care decurg dintr-un acord de demonstrație 
este locul de afaceri Mitutoyo în București, sau la alte locații propuse de Mitutoyo. 
 
10.2.  
În măsura legal admisă, instanțele din București, au competența exclusivă pentru orice și toate disputele. Cu 
toate acestea, Mitutoyo are dreptul de a depune plângere împotriva Clienților la instanțele judecătorești 
competente care au autoritate asupra acestora. 
 
11. Legea Corespunzătoare  
Legea aplicabilă care reglementează orice și toate relațiile juridice între Client și Mitutoyo trebuie să fie 
numai și exclusiv legea din România, cu excluderea aplicării CISG ONU.  
 
12. Modificări de Termeni si Conditii de Afaceri, Compensații  
12.1.  
Dacă vreuna dintre prevederile contractului nu va fi valabilă, restul prevderilor vor rămâne pe deplin 
valabile. O prevdere legală care are sensul cel  mai  apropiat de intenția iniţială a părţilor în limita a ceea ce 
este legal permis se va aplica fără alte adăugiri în schimbul prevederii invalide. Acelaşi dispoziții se aplică și 
în cazul în care omisiunile sau excluderile sunt găsite după încheierea contractului. Părţile trebuie să 
înlocuiască prevederea Invalidă/nulă/neaplicabilă sau omisiunea/excluderea cu o prevedere valabilă  ce 
conţine semnificaţiile juridice și economice de prevederii Invalide/nule/neaplicabile şi are în vedere întregul 
conţinut  al contractului.  
12.2.  
Cea mai recent revizuită versiunea a acestor GTB va fi asigurată  Clienților fie prin serviciul de schimbare al 
acestor GTB pe Web site-ul  www.mitutoyo.ro , fie în scris, fie prin postarea unui anunț înainte de  
începerea demonstrației produsului.  
 
13. Protecția Datelor  
În conformitate cu prevederile Legii Române de Protecție a Datelor, Mitutoyo subliniază faptul că stochează 
datele primite şi exclusiv în cadrul desfăşurării relațiilor de afaceri cu Clientul într-un sistem de prelucrare a 
datelor.  
 
 


