Montagepartner AGB
§1 Generalități
Delticom AG, Brühlstraße 11, 30169 Hannover („Delticom") este operator pentru diverse oferte ale magazinelor
online. Cu aproape 300 de magazine online în 45 de țări, Delticom este cel mai mare distribuitor de anvelope din
Europa. Clienții Delticom utilizează („Portal-ul") Delticom pentru o căutare facilă a partenerilor de montaj şi
astfel pot găsi în vecinătatea lor un specialist în montarea anvelopelor, precum şi alte bunuri sau servicii în
domeniul autovehiculelor la prețuri rezonabile. Dumneavoastră în calitate de mecanic al unui atelier
(„Dumneavoastră" sau „Partener de montaj") doriţi să vă oferiți serviciile în domeniul auto pe acest portal.
Acești termeni şi condiții generale pentru partenerii de montaj Delticom („Contract") constituie temeiul legal
pentru o colaborare între dvs. şi Delticom.
§ 2 Încheierea contractului
2.1 Este permisă înregistrarea ca şi parteneri de montaj a persoanelor juridice, asociațiilor şi persoanelor fizice
autorizate conform § 14 art. 1 din Codul Civil. Înscrierea pe portal este gratuită.
2.2 În momentul în care vă înregistrași ca şi parteneri de montaj vi se solicită prin intermediul unui formular
online să selectați şi să confirmați pachetul de servicii oferit. Fiecare atelier are dreptul la o singură înregistrare.
În cazul în care dețineți mai multe filiale, fiecare filială trebuie înregistrată drept un atelier individual.
Completarea formularului online constituie o ofertă către Delticom pentru încheierea acestui contract. Această
ofertă poate fi acceptată de Delticom. Veți fi informat în consecință. În cadrul înregistrării şi a relațiilor
contractuale existente, Delticom are dreptul de a solicita acte doveditoare precum Certificatul de Înregistrare la
Registrul Comerțului şi/sau Extras de Registru, precum şi alte documente şi informații necesare sau utile pentru
încheierea contractului sau menținerea relației contractuale.
2.3 Odată ce ați fost acceptat ca partener de montaj la Delticom, veţi fi menționat atunci când un client
efectuează o căutare specifică. Înscrierea va solicita numele dvs., adresa, datele dvs. de contact precum și
serviciile pe care le oferiți și prețurile corespunzătoare lor. Contractul privind serviciile de montaj se încheie
exclusiv între dvs. și client. Clienții au apoi posibilitatea de a vă evalua. Delticom își rezervă dreptul de a afișa
aceste evaluări în cadrul profilului dvs.
2.4 În cazul în care sunteți ales ca partener de montaj de către un client, veți fi informat de către noi prin
intermediul unui e-mail. Apoi, vă rugăm să stabiliți un termen de execuție direct cu clientul. Anvelopele sau alte
piese vor fi trimise la cererea clientului către dvs. Când vă sunt livrate anvelopele sau alte mărfuri, verificați-le
de eventuale defecțiuni și păstrați-le gratuit până la momentul montajului. Sunteți pe deplin responsabil de
eventualele daune sau de pierderea anvelopelor sau a mărfurilor stocate de dvs. În cazul unei plângeri sau a unei
reclamații din partea clientului, noi vom ridica anvelopele de la dvs. pe cheltuiala noastră, dacă clientul dorește
acest lucru.

§ 3 Obligațiile partenerului de montaj
Veţi primi acces într-o zonă protejată prin parolă, unde veţi oferi datele dvs, precum şi informații despre
serviciile oferite și prețurile acestora. Veţi garanta, că toate informațiile furnizate de dvs. sunt adevărate și
corecte şi că le veţi actualiza imediat în cazul unor modificări. Sunteți obligați să păstrați confidențialitatea faţă
de terți în ceea ce privește toate datele clienților, datele de acces și parolele.
3.1 Vă obligați să furnizați serviciile menționate de dvs. pe portal la prețurile și la termenele stabilite. În cazul
modificării informațiilor și prețurilor, vă obligați că le veți actualiza imediat în zona protejată prin parolă a
portalului.
3.2 Vă angajați să păstrați confidențialitatea accesului la zona protejată prin parolă a portalului și să păstrați
secretul faţă de terți în ceea ce privește toate datele clienților, datele de acces și parolele. Sunteți răspunzător
pentru daunele cauzate de comportamentul dvs. neglijent sau deliberat prin care terțe părți pot intra in posesia
parolelor. În cazul pierderii datelor despre clienți, a datelor de acces sau în cazul în care terțe părți neautorizate
intră în posesia lor, veți informa imediat compania Delticom.
3.3 Trebuie să puteți asigura primirea și transmiterea regulată a e-mailurilor.
§ 4 Drepturi de utilizare
4.1 Prin transmiterea datelor necesare pentru crearea ofertelor (de ex. tarife, imagini, datele privind

programările) ("Datele atelierului"), acordați Delticom și filialelor sale dreptul neexclusiv, transferabil, temporar
și spațial nerestricționat de utilizare a conținutului transmis.
4.2 În măsura în care, pentru executarea contractului vă sunt puse la dispoziție programe software de către
Delticom, vi se acordă un drept neexclusiv, netransferabil şi cu durată limitată pe perioada desfășurării
contractului, de a utiliza software-ul pe o singură unitate hardware.
4.3 Baza de date, ce conține intrările, a partenerilor de montaj este considerată proprietate intelectuală. Ea nu
poate fi publicată parţial sau integral pe alte pagini web sau transmisă prin alte mijloace media. Procesarea şi
utilizarea datelor în mijloacele media de orice tip este permisă numai cu acordul scris prealabil al Delticom.
§ 5 Durata şi încetarea contractului
5.1 Contractul se încheie pe perioadă nelimitată. Contractul poate fi reziliat în termeni amiabili de către oricare
dintre părți, printr-o notificare în scris cu 4 săptămâni înainte de sfârșitul lunii.
5.2 Dreptul de încetare excepțională a contractului din motive justificate rămâne neatins.
Pentru Delticom, un motiv important este considerat atunci când
- partenerul de montaj transmite terților date ale clienților sau date ale Delticom
- partenerul de montaj întreprinde măsuri dăunătoare pentru companie, face declarații defăimătoare în
faţa clienților sau terților, cu scopul de a distruge reputația Delticom
- partenerul de montaj îngreunează desfășurarea activității companiei
- partenerul de montaj săvârșește o faptă de înșelăciune, hoție sau orice altă infracțiune, respectiv există
suspiciuni întemeiate ale unei infracțiuni.
§ 6 Blocarea, suspendarea accesului
6.1 Delticom are dreptul de a vă bloca accesul, în cazul în care există o suspiciune întemeiată, că o terță persoană
utilizează / împarte accesul la portal cu atelierul dvs. sau dacă există orice situație de utilizare necorespunzătoare
a bazei de date sau sunt depășite drepturile de utilizare.
6.2 Scutiți firma Delticom de orice pretenții, pe care terții le-ar putea ridica ca urmare a încălcării drepturilor lor,
prin transmiterea de informații de către dvs.
6.3 O disponibilitate a portalului nu este garantată de către Delticom.
§ 7 Răspunderea firmei Delticom
7.1 Prin acest contract, firma Delticom este răspunzătoare în principiu, pentru daunele (i) provocate în mod
intenționat sau prin neglijență gravă de către Delticom sau de către reprezentanții săi legali sau agenți, (ii) pentru
încălcarea unei obligații de către firma Delticom, obligație esențială pentru buna derularea a contractului
(obligații contractuale), (iii) dacă aceste drepturi rezultă din Legea privind răspunderea pentru produsele defecte.
7.2 Firma Delticom este pe deplin răspunzătoare pentru daunele cauzate intenționat sau prin neglijență gravă sau
în caz de punere în pericol a vieții, a vătămării corporale sau a periclitării sănătății. În plus, cererea de
despăgubire este limitată la prejudiciile previzibile, tipice contractului. Conform Legii privind răspunderea
pentru produsele defecte, răspunderea rămâne neschimbată.
7.3 În ceea ce privește pierderea datelor, firma Delticom este răspunzătoare doar în cazul în care dvs. v-aţi
asigurat prin efectuarea de back-up-uri sau prin alte modalități, iar recuperarea datelor poate fi realizată printr-un
efort rezonabil.

§ 8 Prevederi finale
8.1 Sunteți în mod explicit de acord să acceptați e-mailurile de contact din partea Delticom. La intervale
neregulate, Delticom va furniza informații despre noile module pentru partenerii de montaj, precum și despre
perfecționarea modulelor existente în domeniul comerțului electronic.
8.2 Instanța competentă şi locul executării contractului este Hanovra. Contractul este guvernat de legislația
Republicii Federale Germania exceptând Legislația europeană comună în materie de vânzare.
8.3 Delticom are dreptul de a transfera toate sau o parte din drepturile și obligațiile sale în temeiul prezentului

contract către o terță parte, printr-o notificare prealabilă cu 4 săptămâni înainte de încetarea contractului. În acest
caz, după notificarea preluării contractului de către terți, aveți dreptul de a-l rezilia cu efect imediat.
8.4 Delticom își rezervă dreptul de a schimba în orice moment din motive obiective, parțial și / sau integral
actualele prevederile printr-o declarație unilaterală cu stabilirea unei perioade de contestare. Modificările
justificate în mod obiectiv sunt considerate, de exemplu - fără a se limita doar la ele - schimbarea dispozițiilor
legale sau a jurisprudenței. Partenerului i se acordă în mod expres posibilitatea de a se opune în scris viitoarelor
modificări într-un termen rezonabil de 14 zile. O contestație prin intermediul e-mail-ului este suficientă. Pentru o
explicație în timp util, trebuie interzis accesul la Delticom. Partenerul este informat în mod expres asupra
faptului că, în cazul unei contestații, care nu a avut loc la timp, modificările vor constitui parte integrantă în
relația contractuală existentă. Delticom va transmite sub formă de text partenerului de montaj condițiile care
urmează a fi modificate, înainte de intrarea acestora în vigoare și va atrage atenția în mod expres asupra noilor
reglementări și asupra datei de intrarea a acestora în vigoare.
8.5 În cazul în care prevederile individuale ale prezentului contract sunt invalide sau inaplicabile sau devin
invalide sau inaplicabile după încheierea contractului, valabilitatea restului contractului rămâne neafectată.
Prevederile invalide sau inaplicabile vor fi înlocuite cu unele valide şi aplicabile, ale căror efecte se apropie cel
mai mult de scopul economic urmărit de către părțile contractante. Dispozițiile de mai sus se aplică în mod
corespunzător în cazul în care contractul se dovedește a fi incomplet.

