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TERMENI ȘI CONDIȚII 
 

societatea comercială 
GASTROZONE spol. s.r.o. 

Sediu social: Konečného 2278/13, 61500, Brno, Republica Cehă 
CIF: 29181747 

înregistrată în Registrul Comerțului de la Tribunalul Regional din Brno,  
secțiunea C, fișier 63745 

pentru vânzarea de mărfuri prin intermediul unui magazin online,  
aflat la adresa de internet www.gastrozone.ro  

 

1. DISPOZIȚII PRELIMINARE 

1.1. Acești termeni și condiții (denumiți în continuare „termeni și condiții“) ai 
GASTROZONE spol. s.r.o., cu sediul la adresa Konečného 2278/13, 61500, Brno, 
Republica Cehă, CIF: 29181747, înregistrată în Registrul Comerțului de la 
Tribunalul Regional din Brno, secțiunea C, fișier 63745 (denumită în continuare 
„vânzător“) reglementează, în conformitate cu secțiunea 1751, alin. 1 din Legea nr. 
89/2012 Coll., Codul civil al Republicii Cehe (denumit în continuare „Cod civil“), 
drepturile și obligațiile care decurg din sau în conformitate cu contractul de 
cumpărare (denumit în continuare „contract de cumpărare“) încheiat reciproc între 
vânzător și o altă persoană fizică (denumită în continuare „cumpărător“), prin 
intermediul magazinului online al vânzătorului. Magazinul online este operat de 
către vânzător pe site-ul aflat la adresa de internet www.gastrozone.ro (denumit în 
continuare „site“), și prin intermediul interfeței web (denumită în continuare 
„interfața web a magazinului“). 

1.2. Termeni și condiții nu se aplică în cazurile în care cel care intenționează să 
achiziționeze mărfuri de la vânzător este o persoană juridică sau o persoană care 
comandă mărfurile în cursul activității sale sau în cadrul ocupației sale separate. 

1.3. Dispozițiile de derogare de la termeni și condiții pot fi convenite în contractul de 
vânzare. Aranjamentele derogate din contract prevalează asupra termenilor și 
condițiilor. 

1.4. Termenii și condițiile sunt parte integrantă a contractului de cumpărare. Contractul de 
cumpărare, precum și termenii și condițiile sunt scrise în limba română. Contractul 
de cumpărare poate fi încheiat în limba română. 

1.5. Vânzătorul poate schimba sau suplimenta termenii și condițiile. Această dispoziție nu 
se aplică retroactiv. 
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2. CONTUL UTILIZATORULUI 

2.1. Cumpărătorul poate avea acces la interfața de utilizator pe baza înregistrării sale pe 
site. Cumpărătorul poate comanda mărfuri prin interfața sa de utilizator (denumită în 
continuare „contul utilizatorului“). Dacă interfața web permite, cumpărătorul poate 
comanda mărfuri fără înregistrare, direct prin interfața web a magazinului. 

2.2. Când se înregistrează pe site și comandă mărfuri, cumpărătorul este obligat să 
furnizeze informații corecte și adevărate. Utilizatorul are obligația de a-și actualiza 
datele din contul de utilizator ori de câte ori apare o modificare. Datele furnizate de 
cumpărător în contul de utilizator și la comanda de produse sunt considerate corecte 
de către vânzător. 

2.3. Accesul la contul de utilizator este securizat printr-un nume de utilizator și o parolă. 
Cumpărătorul este obligat să păstreze confidențialitatea cu privire la informațiile 
necesare pentru accesarea contului de utilizator. 

2.4. Cumpărătorul nu va permite utilizarea contului de utilizator de către terți. 

2.5. Vânzătorul poate anula contul de utilizator, mai ales dacă acesta nu este utilizat de 
cumpărător mai mult de un an sau dacă cumpărătorul încalcă obligațiile care îi revin 
în temeiul contractului de cumpărare (inclusiv termenii și condițiile). 

2.6. Cumpărătorul trebuie să ia notă de faptul că contul de utilizator se poate să nu fie 
disponibil în mod continuu, în special în cazul asigurării întreținerii necesare de 
hardware și software de către vânzător sau întreținerii necesare de hardware și 
software de către o terță parte. 

3. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE CUMPĂRARE 

3.1. Toate prezentările de mărfuri plasate în interfața web a magazinului sunt orientative 
și vânzătorul nu este obligat să încheie un acord de cumpărare cu privire la aceste 
produse. Secțiunea 1732 alin. 2 din Codul civil nu se aplică. 

3.2. Interfața web oferă informații cu privire la comerțul de mărfuri, inclusiv la prețurile 
mărfurilor individuale. Prețurile mărfurilor includ TVA și toate taxele aferente. 
Prețurile mărfurilor rămân în vigoare cât timp acestea sunt afișate în interfața web a 
magazinului. Această prevedere nu limitează vânzătorul să încheie un contract de 
cumpărare în condiții negociate personalizat. 

3.3. Interfața web a magazinului conține, de asemenea, informații cu privire la costurile 
asociate de ambalare și livrare. Informațiile privind costurile asociate de ambalare și 
livrare a mărfurilor enumerate în interfața web a magazinului se aplică numai în 
cazurile în care mărfurile sunt livrate pe teritoriul României. 
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3.4. Pentru a comanda mărfuri, cumpărătorul completează un formular de comandă în 
interfața web a magazinului. Formularul de comandă conține în special informații 
despre: 

3.4.1. mărfurile comandate (mărfurile comandate sunt „introduse“ de cumpărător 
într-un coș de cumpărături electronic din interfața web a magazinului), 

3.4.2. modalitatea de plată a prețului de cumpărare, date cu privire la metoda dorită 
de livrare a mărfurilor comandate și 

3.4.3. informații cu privire la costurile asociate cu livrarea mărfurilor (denumite în 
continuare „ordin“). 

3.5. Înainte de a trimite comanda către vânzător, cumpărătorului îi este permis să verifice 
și să modifice datele pe care le-a trecut în ordin, având posibilitatea de a detecta și 
corecta erorile din timpul introducerii datelor în ordin. Ordinul se trimite de către  
cumpărător la vânzător făcând clic pe butonul „Comandă“. Datele trecute în ordin 
sunt considerate corecte de către vânzător. Imediat după primirea comenzii, 
vânzătorul îi confirmă cumpărătorului primirea, la adresa de e-mail indicată în 
contul de utilizator al cumpărătorului sau în ordin (denumită în continuare „adresa 
electronică a cumpărătorului“). 

3.6. Vânzătorul este întotdeauna în drept ca, în funcție de natura ordinului (cantitatea de 
mărfuri, prețul de cumpărare, costurile estimate de expediție), să-i solicite 
cumpărătorului o confirmare suplimentară (de pildă, în scris sau prin telefon). 

3.7. Relația contractuală dintre vânzător și cumpărător ia naștere la trimiterea/primirea 
ordinului de livrare (acceptare), care este trimis cumpărătorului pe e-mail, la adresa 
de e-mail a cumpărătorului. 

3.8. Cumpărătorul este de acord cu utilizarea comunicării la distanță pentru încheierea 
contractului de cumpărare. Costurile suportate de către cumpărător când se utilizează 
mijloace de comunicare la distanță, în legătură cu încheierea contractului de 
cumpărare (costurile de acces la internet, costurile telefonice), sunt plătite de către 
cumpărător însuși și aceste costuri nu diferă de tariful obișnuit. 

4. PREȚUL DE CUMPĂRARE A PRODUSELOR ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ 

4.1. Cumpărătorul poate plăti vânzătorului prețul mărfurilor și orice costuri asociate cu 
livrarea de mărfuri, în conformitate cu contractul de cumpărare, în următoarele 
moduri: 

 plata la livrare la locul desemnat de către cumpărător în ordin; 

 prin transfer bancar în contul vânzătorului nr. RO23WBAN000296080084 
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BANKA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. (numit în 
continuare „contul vânzătorului“); 

 prin sistemul de plăți fără numerar PayU; 

 plată cu cardul, fără numerar; 

 printr-un împrumut oferit de către o terță parte 

4.2. Împreună cu prețul de cumpărare, cumpărătorul este obligat să plătească costurile 
asociate cu ambalarea și livrarea, la un preț convenit. Dacă nu se specifică în mod 
expres altfel, costurile asociate cu livrarea mărfurilor sunt incluse în prețul de 
cumpărare. 

4.3. Vânzătorul nu impune cumpărătorului să plătească un avans sau să facă o altă plată 
similară. Acest fapt nu aduce atingere prevederilor art. 4.6 din Termeni și condiții, 
cu privire la obligația de a plăti în avans un depozit sau prețul integral de cumpărare 
a mărfurilor. 

4.4. În cazul plății în numerar sau în cazul plății la livrare, prețul de cumpărare se 
plătește la primirea mărfurilor. În cazul transferului bancar, prețul de cumpărare se 
plătește imediat după încheierea contractului de cumpărare, adică înainte ca 
mărfurile să-i fie livrate cumpărătorului. În cazul plății fără numerar a unei facturi cu 
scadență, prețul de cumpărare este plătit în termen de 10 zile de la încheierea 
contractului de cumpărare. 

4.5. În cazul plății fără numerar, cumpărătorul este obligat să plătească prețul de 
cumpărare al bunurilor și să furnizeze simbolul variabil de plată. În cazul plății fără 
numerar, obligația cumpărătorului de a plăti prețul de cumpărare este îndeplinită în 
momentul creditării sumei respective în contul vânzătorului. 

4.6. Vânzătorul are dreptul, în anumite cazuri, de exemplu dacă cumpărătorul nu trimite 
confirmarea suplimentară (art. 3.6) sau mărfurile sunt comandate și importate 
special pentru cumpărător, sau, în cazul comenzilor care depășesc valoarea de 3 mii 
de lei, fără TVA, să solicite plata unui avans sau a întregului preț de cumpărare 
înainte de a trimite mărfurile către cumpărător. Prevederile secțiunii 2119 alin. 1 din 
Codul civil nu se aplică. 

4.7. Reducerile de preț oferite pentru mărfurile vândute de către vânzător cumpărătorului 
nu pot fi cumulate. 

4.8. Dacă se obișnuiește în relațiile comerciale sau dacă este prevăzut de reglementări 
legale general obligatorii, vânzătorul va emite un document fiscal - factură către 
cumpărător cu privire la plățile efectuate în baza contractului de cumpărare. 
Vânzătorul este plătitor al taxei pe valoarea adăugată. Documentul fiscal - factura 
este trimis de către vânzător cumpărătorului după plata prețului mărfurilor și este 
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trimis electronic, pe adresa de e-mail a cumpărătorului, sau în scris, împreună cu 
mărfurile.  

4.9. Potrivit legii privind înregistrarea vânzărilor, vânzătorul este obligat să emită o 
chitanță către cumpărător. El este, de asemenea, obligat să înregistreze venitul 
obținut la administratorul fiscal online; în caz de defecțiune tehnică, în termen de 48 
de ore. 

4.10. Chitanța emisă de administratorul fiscal online poate fi descărcată și imprimată de 
către cumpărător de pe pagina spre care va fi redirecționat după finalizarea plății cu 
cardul. Link-ul către acest site va fi trimis către cumpărător la livrarea mărfurilor.  

5. REZILIEREA CONTRACTULUI DE CUMPĂRARE 

5.1. Cumpărătorul ia notă că, în conformitate cu dispozițiile secțiunii 1837 din Codul 
civil, nu este posibil să rezilieze contractul de cumpărare de mărfuri care au fost 
ajustate în funcție de dorința cumpărătorului sau pentru sine personal, contractul de 
cumpărare de mărfuri supuse deteriorării rapide, precum și de mărfuri care au fost 
amestecate irevocabil cu alte mărfuri, contractul de cumpărare de bunuri sigilate pe 
care consumatorul le-a desfăcut și, din motive de igienă, nu pot fi returnate și 
contractul de cumpărare pentru furnizarea de înregistrări audio sau video sau de 
program de calculator, dacă le-a scos din ambalajul original. 

5.2. Dacă situația nu este menționată în articolul 5.1 sau într-un alt caz în care contractul 
de cumpărare nu poate fi reziliat, cumpărătorul - consumatorul, în conformitate cu 
secțiunea 1829 alineatul 1 din Codul civil, are dreptul de a rezilia contractul în 
termen de paisprezece (14) zile de la primirea mărfurilor, dar, în situația în care se 
livrează mai multor tipuri de bunuri sau contractul de vânzare se desfășoară în mai 
multe etape, această perioadă începe de la data primirii ultimei livrări. Rezilierea 
contractului trebuie trimisă vânzătorului în termenul menționat în fraza anterioară. 
Pentru rezilierea contractului, cumpărătorul va folosi un model de formular furnizat 
de către vânzător, anexat la Termeni și condiții. Cumpărătorul poate trimite 
rezilierea contractului, printre altele, pe adresa vânzătorului sau pe adresa de e-mail 
a vânzătorului, magazin@gastrozone.ro. 

5.3. În cazul rezilierii contractului de cumpărare, în conformitate cu art. 5.2 din Termeni 
și condiții, contractul de cumpărare este anulat de la început. Mărfurile trebuie 
returnate vânzătorului în termen de paisprezece (14) zile de la rezilierea de către 
cumpărător. Dacă cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, acesta 
suportă costul returnării mărfurilor către vânzător, chiar și dacă mărfurile nu pot fi 
returnate ca în mod obișnuit, prin poștă. 

5.4. În cazul rezilierii contractului, în conformitate cu art. 5.2 vânzătorul returnează 
fondurile primite de la cumpărător, în termen de paisprezece (14) zile de la rezilierea 
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contractului de către cumpărător, în același mod în care vânzătorul le-a primit de la 
cumpărător. Vânzătorul are, de asemenea, dreptul de a returna deja banii primiți de 
la cumpărător după returnarea bunurilor de către cumpărător sau în alt mod, dacă 
cumpărătorul e de acord și aceasta nu creează costuri suplimentare pentru 
cumpărător. Dacă cumpărătorul reziliază contractul, vânzătorul nu este obligat să 
restituie banii primiți la cumpărător înainte ca cumpărătorul să restituie mărfurile sau 
să demonstreze că mărfurile au fost trimise vânzătorului. 

5.5. Vânzătorul este îndreptățit să ceară despăgubiri unilaterale pentru daunele provocate 
mărfurilor restituite, la cererea cumpărătorului de rambursare a prețului de 
cumpărare. 

5.6. Până la primirea mărfurilor de către cumpărător, vânzătorul poate, în orice moment, 
să rezilieze contractul. În acest caz, vânzătorul va returna prețul de cumpărare către 
cumpărător, fără întârziere, prin transfer bancar într-un cont desemnat de către 
cumpărător. 

5.7. Dacă, împreună cu mărfurile, cumpărătorului îi este furnizat un cadou, iar în 
contractul de cadou dintre vânzător și cumpărător se stipulează condiția ca 
cumpărătorul să nu rezilieze contractul de cumpărare, contractul de cadou se pierde 
odată cu rezilierea și cumpărătorul este obligat să returneze mărfurile împreună cu 
cadoul oferit de vânzător. 

6. TRANSPORTUL ȘI LIVRAREA MĂRFURILOR 

6.1. Dacă modalitatea de transport se negociază în funcție de cererea specială a 
cumpărătorului, cumpărătorul suportă riscul și orice costuri suplimentare asociate cu 
acea modalitate de transport. 

6.2. Dacă, în temeiul contractului de cumpărare, vânzătorul trebuie să livreze mărfurile la 
locul desemnat de către cumpărător în ordinul de cumpărare, cumpărătorul este 
obligat să accepte mărfurile livrate. 

6.3. Dacă, din motive de necesitate pentru cumpărător, trebuie să se livreze mărfurile în 
mod repetat sau în orice alt mod diferit de ce se menționează în ordin, cumpărătorul 
va plăti costurile asociate cu livrarea repetată de mărfuri, respectiv costurile asociate 
cu alte metode de livrare. 

6.4. Când preia mărfurile de la transportator, cumpărătorul este obligat să verifice 
integritatea ambalajului mărfurilor și, în cazul unor defecte, să anunțe imediat 
transportatorul. În cazul violării pachetului, care indică o intruziune neautorizată în 
transport, cumpărătorul nu este obligat să preia marfa de la transportator. 
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7. DREPTURILE EXECUTĂRII DEFECTUOASE 

7.1. Drepturile și obligațiile părților cu privire la drepturile de executare defectuoasă sunt 
guvernate în general de reglementări cu caracter obligatoriu (în special prevederile 
Secțiunilor 1914-1925, Secțiunilor 2099-2117 și Secțiunilor 2161-2174 Cod civil și 
Legea nr. 634/1992, privind Protecția consumatorilor, modificată). 

7.2. Vânzătorul este răspunzător față de cumpărător ca mărfurile să nu aibă defecte. În 
special, vânzătorul este răspunzător față de cumpărător, în momentul în care 
cumpărătorul preia mărfurile, ca: 

7.2.1. mărfurile să aibă calitățile pe care părțile le-au negociat, iar în cazul în care nu 
există nici un acord, să aibă caracteristicile pe care vânzătorul sau 
producătorul le-au descris sau la care cumpărătorul se așteaptă conform naturii 
mărfurilor și promovării acestora, 

7.2.2. mărfurile să corespundă scopului indicat de vânzător sau în care mărfurile de 
acest tip sunt utilizate în mod obișnuit, 

7.2.3. mărfurile să corespundă calității sau performanței eșantionului sau modelului 
convenite, dacă calitatea sau designul au fost determinate pe baza unui 
eșantion sau model convenit, 

7.2.4. mărfurile să aibă cantitatea, măsura sau greutatea corespunzătoare și 

7.2.5. mărfurile să respecte cerințele legale. 

7.3. Prevederile articolului 7.2 din Termeni și condiții nu se aplică mărfurilor vândute la 
un preț mai mic din cauza unui defect, pentru care a fost convenit un preț mai mic, 
pentru mărfurile uzate în urma utilizării lor normale, mărfurilor vândute cu preț 
redus, mărfurilor cu un defect corespunzător gradului de utilizare sau de uzură pe 
care îl au când sunt ridicate de cumpărător, când vânzătorul vinde bunuri uzate sau 
când rezultă din natura bunurilor.  

7.4. Dacă apare un defect în termen de șase luni de la preluare, bunurile sunt considerate 
deja defecte la preluare. Cumpărătorul poate să-și revendice dreptul în cazul unui 
defect care apare la bunurile de consum în termen de douăzeci și patru de luni de la 
preluare. 

7.5. Drepturile împotriva performanței defectuoase trebuie revendicate de cumpărător la 
sediul vânzătorului, unde cererea este acceptată. 

7.6. Alte drepturi și obligații ale părților legate de răspunderea vânzătorului pentru 
defecte sunt guvernate de procedura de reclamații a vânzătorului. 
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8. ALTE DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE PĂRȚILOR 

8.1. Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate asupra mărfurilor prin achitarea 
întregului preț de cumpărare. 

8.2. Vânzătorul nu este obligat să adopte un cod de conduită în legătură cu cumpărătorul 
în sensul secțiunii 1826 alin. 1, punctul E, Cod civil. 

8.3. Inspecția Comercială Cehă, cu sediul social la adresa Štěpánská 567/15, 120 00 
Praga 2, CIF: 00020869, adresa de internet: http://www.coi.cz, răspunde de 
soluționarea extrajudiciară a litigiilor din cadrul contractului de cumpărare  

8.4. Vânzătorul este autorizat să vândă mărfuri pe baza unei licențe comerciale. 
Controlul comercial se realizează în limitele competenței sale de către Oficiul pentru 
eliberarea licențelor comerciale. Supravegherea domeniului protecției datelor cu 
caracter personal este efectuată de Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter 
Personal. Inspecția Comercială a Republicii Cehe exercită într-o măsură limitată, 
printre altele, supravegherea respectării Legii nr. 634/1992, privind Protecția 
consumatorilor, modificată. 

8.5. Astfel, cumpărătorul își asumă riscul de schimbare a circumstanțelor în sensul 
secțiunii 1765, alin. 2, Cod civil. 

9. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE 

9.1. Obligația de informare a cumpărătorului, în sensul articolului 13 din Regulamentul 
2016/679 al Parlamentului și Consiliului European privind protecția persoanelor, 
referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date 
și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor 
cu caracter personal) (denumit în continuare „Regulamentul GDPR") privind 
prelucrarea datelor cu caracter personal ale cumpărătorului în scopul încheierii 
contractului de cumpărare, în scopul negocierii acestui contract și al îndeplinirii 
obligațiilor publice ale vânzătorului, este îndeplinită de către vânzător printr-un 
document special. 

10. TRIMITEREA COMUNICĂRILOR DE AFACERI ȘI STOCAREA COOKIES-
ULOR 

10.1. Cumpărătorul acceptă să primească informații referitoare la bunurile, serviciile sau 
afacerea vânzătorului pe adresa electronică a cumpărătorului și acceptă să primească 
comunicări de afaceri pe adresa electronică a cumpărătorului. 

10.2. Cumpărătorul acceptă să stocheze cookie-uri pe calculatorul său. În cazul în care 
achiziționarea pe site este posibilă și obligațiile vânzătorului în baza contractului de 
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cumpărare sunt îndeplinite fără ca așa-numitele cookie-uri să fie stocate pe 
computerul cumpărătorului, cumpărătorul poate oricând să-și retragă 
consimțământul în temeiul frazei anterioare. 

11. LIVRARE CORESPONDENȚĂ 

11.1. Corespondența poate fi livrată cumpărătorului la adresa de e-mail a cumpărătorului. 

12. DISPOZIȚII FINALE 

12.1. Dacă o relație bazată pe un contract de vânzare conține un element internațional 
(străin), atunci părțile convin că relația este guvernată de legea cehă. Aceasta nu 
aduce atingere drepturilor consumatorilor care decurg din reglementările legale 
generale obligatorii. 

12.2. Dacă o dispoziție din Termeni și condiții este nevalabilă sau inaplicabilă, sau devine 
așa, în locul dispoziției nevalabile va fi pusă în aplicare o dispoziție care va 
aproxima dispoziție nevalabilă cât mai mult posibil. Nevalabilitatea sau 
inaplicabilitatea unei dispoziții nu aduce atingere valabilității celorlalte dispoziții.  

12.3. Contractul de cumpărare, inclusiv Termenii și condițiile, este arhivat de către 
vânzător în formă electronică și nu este disponibil. 

12.4. La Termeni și condițiile este anexat un formular pentru rezilierea contractului de 
cumpărare. 

12.5. Detalii de contact vânzător - adresa poștală: GASTROZONE, spol. s.r.o., 
Nováčkova 401/53, 61400, Brno, Republica Cehă, adresa de e-mail: 
magazin@gastrozone.ro, tel: +40316302669 

 
Brno,  
17.5.2018         
 


