
1. Domeniul de aplicare  
1.1.  
Următorii Termenii și Condiții se aplică suplimentar la Termenii și Condițiile Generale  (GTB) pentru Lucrări și 
Servicii ale Mitutoyo România SRL ca singura autoritate ce reglementează relațiile de afaceri dintre Mitutoyo  
România SRL (denumită în continuare "Mitutoyo") și clienții săi, incluzând informații și consultanță legate de 
realizarea măsurărilor prin subcontractare.  
 
1.2.  
Acești Termeni și Condiții Generale de Afaceri pentru măsurări prin subcontractare se aplică numai 
profesioniştilor în sensul Codului Civil Român.  
 
2. Informare, Consultanță, Fundamente, precum si rezultatele Subcontractării  
Măsurări 
2.1.  
Informații și consultanță cu privire la măsurările prin subcontractare și rezultatele lor vor fi furnizate numai și 
exclusiv în baza experienței Mitutoyo. Valorile indicate în astfel de momente trebuie să fie considerate ca fiind 
valori medii. Orice şi toate informațiile cu privire la rezultatele măsurărilor prin subcontractare, în special 
informații cu privire la precizie, măsurare și executare precum și datele tehnice cuprinse în oferte și / sau alte 
materiale tipărite de Mitutoyo trebuie să fie considerate ca valori medii aproximative.  
 
2.2.  
Mitutoyo efectuează măsurările prin subcontractare în condiții de mediu controlate, cu temperaturi  între 18 ° și 
22 ° C și o umiditate relativă între 40% și 60%.  Clientul va fi notificat de condițiile climatice exacte din timpul  
măsurării, împreună cu rezultatul acesteia.  
Mitutoyo subliniază în mod expres  
• faptul că alte date climatice din afara procesului de măsurare pot conduce la alte abateri, în special, abateri 
de rezultate de măsurare;  
• faptul că obiectele masurate își pot schimba forma și măsurările din cauza proprietăților lor  fizice (de 
exemplu, în cazul pieselor de plastic);  
• factorii externi pot afecta obiectul măsurat după ce părăsește camerele de măsurare Mitutoyo într-o 
asemenea măsură încât ar putea exista o abatere de la  dimensiunea măsurată și a parametrilor de toleranță;  
• rezultatele documentate de măsurare reflectă, prin urmare, numai starea curentă a parametrilor de măsurat, 
în timpul măsurării efectuate  de către Mitutoyo în condițiile climatice de la locul respectiv.  
 
3. Obiectul contractului  
3.1.  
Obiectul contractului atribuit este măsurarea  parametrilor specificați de Client și reprodus în confirmarea 
comenzii pe dispozitivele  Mitutoyo de calibrare și măsurare, alese  de acesta din urmă și utilizarea metodelelor 
selectate în condițiile de măsurare specificate în clauza 2.2.  Informațiile de măsurare și toleranță, urmărite  în 
cursul procesului, vor fi  în mod adecvat  marcate în desen pentru a fi furnizate de către Client, împreună cu  
piesa de măsurat. Obiectul în curs de măsurare și desenele furnizate de Client trebuie să fie adecvate în natura 
lor, condiția, și design-ul necesare pentru măsurare.  
 
Clientul va livra pe riscul său propriu obiectele/piesele ce urmează a fi măsurate, împreună cu desenul de mai 
sus-menționat, către Mitutoyo.  
 
3.2.  
Obiectul contractului este de asemenea determinarea parametrilor specificați în conformitate cu clauza 3.1. 
numai și exclusiv în timpul de executare al procesului de măsurare, în conformitate cu  configurația de 
măsurare selectată de Mitutoyo, documentația cu privire la aceasta și notificarea Clientului, precum și 
restituirea obiectului  ce a fost măsurat.  
 
4. Prețuri, Menţiunile Clienților, Întârzieri, Răspundere  
4.1.  
Toate prețurile sunt în general prezentate în euro, plus costurile de returnare ale obiectului măsurat și plus taxa 
pe valoare adăugată care urmează să fie suportată de către Client la valoarea curentă legală.  



 
4.2.  
Clientul va notifica Mitutoyo în scris şi în timp util, înainte de încheierea contractului de orice cerințe speciale 
privind măsurările prin subcontractare ce urmează să fie efectuate sau privind rezultatele de măsurare și 
înmânarea obiectului de măsurat.  
 
4.3.  
În cazul in care executarea măsurării prin subcontractare sau notificarea rezultatelor sau returnarea obiectului 
ce a fost măsurat este întârziată din vina Clientului, Mitutoyo are dreptul la discreția sa, după o perioadă 
ulterioară de 14 zile ce a fost stabilită și care a expirat să solicite plata imediată a compensației sau  anularea 
contractului sau de a refuza executarea contractului sau de a solicita despăgubiri în locul întregii executări.  
Notificarea de stabilire a perioadei ulterioare va fi depusă în scris, iar cerința de formă scrisă va trebui 
îndeplinită, în acest caz, şi printr-un fax.   Nu este necesar ca Mitutoyo să se refere, în această scrisoare din nou 
la drepturile sale în temeiul acestei clauze. În cazul în care compensarea prejudiciului este solicitată,  
despăgubirea ce urmează să fie plătită se ridică la cel puțin 20% din compensația stabilită inițial. Ambele părți 
păstrează dreptul de a dovedi  că suma de deteriorare sau pierdere a fost diferită sau că nicio deteriorare sau 
pierdere nu s-a produs.  
 
4.4.  
Răspunderea din partea Mitutoyo trebuie să fie exclusă în mod particular în cazul în care și atunci când 
pagubele sau pierderile rezultă în urma folosinței necorespunzătoare sau culpabile de către Client sau de terțe 
părți a rezultatelor măsurărilor comunicate sau de schimbări ulterioare în proprietățile fizice ale obiectului 
măsurat sau a condițiilor mediului ambiant în ceea ce privește condițiile de măsurare.  
 
5. Restituire  
5.1.  
Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel în scris, Mitutoyo va restitui obiectului de măsurat,  neasigurat, pe 
riscul Clientului. Selectarea rutei de transport și a mijloacelor de transport folosite trebuie să fie la discreția 
Mitutoyo.  
 
5.2.  
În cazul în care obiectul măsurat și rezultatele măsurărilor sunt returnate,  riscul de pierdere fortuită sau 
deteriorare fortuită se transferă la Clienți la predarea bunurilor livrate fie către aceștia, fie agentului de livrare, 
fie transportorului de marfă, fie oricărei alte societăți desemnate să efectueze transferul, dar nu mai târziu, cu 
toate acestea, de momentul livrării mărfii din filiala Mitutoyo.  
 
5.3.  
În cazul în care, la cererea Clientului, Mitutoyo trimite rezultatele măsurărilor prin e-mail, Mitutoyo se obligă 
exclusiv la transmiterea datelor prin mijloace electronice la adresa de e-mail furnizată de Client, dar nu şi  la 
livrarea efectivă a datelor către Client.  
 
5.4.  
Dacă și atunci când expedierea este întârziată deoarece Mitutoyo, ca urmare a plății incomplete sau neplății de 
către Client, și-a exercitat dreptul său de retenție, sau ca urmare a a oricărui alt motiv pentru care Clientul este 
responsabil, riscul se transferă  la Client nu mai târziu de data notificării de pregătire a obiectelor pentru  
expediere.  
 
6. Modificări ale Termenilor si Conditiilor de Afaceri,  Compensații  
6.1.  
Dacă vreuna dintre prevederile contractului nu va fi valabilă, restul prevederilor 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. Aceleaşi dispoziții se aplică și în cazul în 
care omisiunile sau excluderile sunt identificate după încheierea contractului. Părţile trebuie să înlocuiască 
prevederea invalidă/nulă/neaplicabilă sau omisiunea/excluderea cu o prevedere valabilă  ce conţine 
semnificaţiile juridice și economice ale prevederii invalide/nule/neaplicabile şi care are în vedere întregul 
conţinut  al contractului. 



6.2.  
Serviciul de schimbare a acestor GTB se efectuează pe Web site-ul   www.mitutoyo.ro.  


