TERMENII SI CONDITIILE GENERALE ALE LICITATIEI PE WWW.DIREKTCAR.RO, APLICABILE
CUMPARATORILOR
(denumit in continuarea “Regulamentul Cumparatorului” sau “Contractul”)
Pentadox & Weg SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Poterasi, Nr. 29, Cam. 22, sector 4, inregistrata la
Registrul Comertului sub nr. J40/15267/2017, CIF 38175719, (“Casa de licitatii” sau “Adjudecator”)
ofera, prin intermediul web-site-ului direcktcar.ro (“Platforma”) ce apartine Casei de licitatii, servicii
de intermediere, constand in organizarea, pregatirea si validarea unei licitatii pentru un Lot
(“Serviciile”), intre un Vanzator si un Utilizator, respectiv Cumparator (dupa cum acestia sunt definiti
in Glosarul de termeni), in schimbul unei Taxe si al unui Comision (dupa cum acestea sunt definite in
Glosarul de termeni), in conditiile descrise in prezentul Regulament al cumparatorului si in
Regulamentul vanzatorului.
Prezentul Regulament, impreuna cu Regulamentul din sectiunea “Termeni si Conditii Generale
aplicabile vanzatorilor” reprezinta acordul de vointa al Partilor asupra termenilor si conditiilor de
accesare a Platformei, de creare a Contului si de participare la Licitatie.
Glosar de termeni:
Parti – reprezinta partile acestui Contract, respectiv Casa de licitatii, Utilizatorul, Vanzatorul,
Cumparatorul;
Casa de licitatii - Pentadox & Weg SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Poterasi, Nr. 29, Cam. 22, sector 4,
inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/15267/2017, cod fiscal 38175719, cont
bancar, RO66 INGB 0000 9999 0899 9383, deschis la ING Bank, telefon: +40-721 231 231 email
office@direktcar.ro, avand calitatea de organizator al Licitatiei prin intermediul Platformei (denumita
si “Adjudecator”); Casa de Licitatii NU este vanzatorul, ci doar prestatorul de servicii de intermediere
a vanzarii intre vanzator si cumparator;
Platforma – web-site-ul www.direktcar.ro detinut si administrat de catre Casa de licitatii;
Lot – un produs care este oferit spre vanzare in cadrul Platformei, intr-un mod indivizibil (un
autovehicul, un set de roti, o piesa sau un pachet de piese de schimb, etc);
Vanzator – proprietarul unui Lot (Loturi) ce face obiectul Licitatiei in cadrul Platformei;
Utilizator – orice persoana ce acceseaza Platforma si care poate fi proprietarul unui Lot sau un
potential Cumparator;
Ofertant – un utilizator care a plasat o oferta in cadrul unei licitatii;
Ofertantul cu oferta cea mai mare – este ofertantul (utilizatorul) care la un moment dat a plasat oferta
cea mai mare;
Cumparator – Ofertantul care, la finalul Licitatiei, a plasat Oferta Castigatoare pentru un Lot;
Cumparatorul este obligat sa cumpere si sa achite pretul lotului catre Vanzator si comisionul datorat
Casei de Licitatii;
Comision – comisionul la care este indreptatita Casa de licitatii, datorat de catre Cumparator,
constand in 5% la valoarea Ofertei Castigatoare, dar nu mai putin de 100 EUR si nu mai mult de 5.000
EUR. Plata Comisionului de catre cumparatorii romani se va realiza in lei, la cursul BNR EUR-RON din
ziua Inchiderii Licitatiei;

Licitatie online – procesul de ofertare pe Platforma a unui pret pentru un Lot de catre Utilizatori,
incepand cu Pretul de pornire si terminand cu Cea mai mare oferta plasata la atingerea Timpului de
Inchidere al licitatiei pentru lotul respectiv, in conditiile in care in perioada de numaratoare inversa nu
a mai fost plasata nici o oferta;
Inchiderea Licitatiei – momentul exact (ora si minut) cand se finalizeaza Numaratoarea inversa pentru
un Lot;
Numaratoarea inversa – este perioada de timp de 3 minute de dinaintea orei anuntate de inchidere
a licitatiei pentru un anumit Lot; numaratoarea inversa reporneste de fiecare data cand in timpul ei
mai este plasata o oferta;
Prelungirea Licitatiei – este fiecare perioada succesiva de 3 minute cu care se prelungeste Licitatia
pentru un Lot, daca in timpul perioadei de Numaratoare Inversa este plasata o noua oferta;
Pret de pornire – este valoarea de la care incepe Licitatia pentru un lot; acesta NU este pretul de
vanzare;
Pretul minim de vanzare – este pretul agreat intre Casa de licitatii si Vanzator sub care Lotul nu poate
fi vandut si care nu este cunoscut de catre Utilizatori;
Oferta – valoarea in bani a ofertei realizate de catre un Utilizator care participa la Licitatie in vederea
achizitionarii unui Lot; prima oferta are valoarea pretului de pornire, valorile urmatoarelor oferte fiind
incrementate de catre Casa de Licitatii; plasarea unei oferte este angajanta, insemnand ca ofertantul
nu isi poate retrage oferta iar in cazul in care castiga un lot este obligat sa achite pretul si comisionul;
Oferta curenta – ultima oferta plasata la un monet dat al licitatiei pentru un lot, adica valoarea oferita
de catre un utilizator intr-un anumit moment al licitatiei;
Cea mai mare oferta- oferta cea mai mare plasata de catre un Utilizator dupa care nicio alta oferta
mai mare nu a mai fost plata in perioada Procesului de inchidere;
Oferta Castigatoare – este cea mai mare oferta, egala sau mai mare cu Pretul minim de vanzare sau
mai mica decat acesta, daca Vanzatorul agreaza realizarea vanzarii la valoarea Celei mai mari oferte;
Numarul de oferte – numarul de oferte plasate de catre utilizatori in cursul licitatiei pentru un anumit
Lot; nu reprezinta valoarea ofertelor ci doar de cate ori cineva a plasat o oferta pentru un Lot;
Vizionare – este dreptul potentialilor Cumparatori de a inspecta Loturile la locul si in timpul indicate
de catre Casa de Licitatii in urma solicitarii de catre acestia a unei vizionari prin completarea
formularului ce poate fi accesat prin utilizarea butonului “Solicitare vizionare”;
Colectarea (preluarea) bunurilor cumparate – timpul si termenii in care lotul (loturile) cumparat
poate fi preluat sunt subiectul unei intelegeri dintre vanzator si cumparator;
“Unde se gaseste, cum se gaseste” – este conditia sub care sunt vandute Loturile in cadrul licitatiilor
online, neoferindu-se nicio garantie cu privire la anumite calitati ale Lotului din partea vanzatorului
sau din partea Casei de licitatii; potentialul cumparator are responsabilitatea de a inspecta Loturile
inaintea depunerii unei oferte, prin neexercitarea acestui drept urmand a pierde dreptul la reclamatii
ulterioare cu privire la viciile Lotului; descrierea Loturilor in cadrul Platformei este facuta de catre
Vanzator sub supervizarea Casei de licitatii, cu respectarea principiilor bunei-credinte dar fara obligatii
din partea Casei de licitatii cu privire la efectuarea de verificari tehnice sau juridice asupra Lotului;

Documentatia de licitatie – Documentele de proprietate ale Lotului sau Loturilor, copie CI/pasaport a
proprietarului sau mandatarului, procura notariala prin care tu ai fost imputernicit de proprietar sa
procedezi la vanzarea Lotului, dupa caz, fotografii relevante ale Lotului care sa surpinda inclusiv vicii
aparente ale acestuia (ex: zgarieturi, piese lipsa, sparturi, pete, rupturi etc.) si care pot influenta decizia
unui potential cumparator de a achizitiona Lotul, extras de cont din care sa rezulte contul bancar al
Vanzatorului si in care urmeaza a se face plata pretului Lotului, orice alte documente solicitate de catre
Casa de licitatii la momentul crearii contului sau oricand ulterior, pana la momentul inchiderii licitatiei;
Documente de proprietate – reprezinta cartea de identitate si talonul (certificatul de inmatriculare) a
masinii, cartea de identitate a ta sau certificatul de inmatriculare al societatii comerciale; din
comparatia carora trebuie sa rezulte ca esti proprietarul autovehicolului;
Formularul– formularul on-line de transmitere initiala a datelor autovehicolului pe care doresti sa il
vinzi;
Informatii confidentiale – orice informatii dezvaluite de una dintre parti, de la momentul crearii
contului si care nu fac parte din informatiile dezvaluite in cadrul Platformei;
Serviciile – servicii de intermediere, constand in organizarea, pregatirea si validarea unei licitatii
pentru un Lot intre un Vanzator si un Utilizator, respectiv Cumparator, in schimbul Taxei si al
Comisionului;
Taxa – pretul pe care Vanzatorul trebuie sa il plateasca pentru ca un Lot al sau sa fie listat in cadrul
Platformei;

I.

In calitate de Cumparator al unui Lot, prin intermediul Platformei:

1. Declari si garantezi ca:
1.1. Esti reprezentantul legal al Cumparatorului, in cazul persoanelor juridice, avand dreptul de a
face demersurile aferente procesului de cumparare prevazute in prezentul Contract sau ai
imputernicirile legale necesare de la reprezentantul legal al Cumparatorului, persoana
juridica, pentru cumpararea unui Lot;
1.2. Toate datele furnizate in formularele etapei crearii contului de utilizator si ulterior, precum si
orice alte informatii furnizate Casei de licitatii sunt corecte, reale si actuale.
2. Ai urmatoarele obligatii:
2.1. In situatia in care Oferta ta este Oferta Castigatoare, te obligi sa cumperi Lotul de la Vanzator,
la valoarea Ofertei Castigatoare, sub sanctiunea unei penalitati catre Casa de licitatii in
cuantum de dublul Comisionului, fara ca acest lucru sa te exonereze de raspundere fata de
Vanzator pentru acoperirea oricaror pagube pe care acesta le-ar putea solicita de la tine ca
urmare a acestui refuz. Vei putea fi exonerat de raspundere numai in situatia in care
Vanzatorul renunta la vanzarea Lotului pentru motive ce nu sunt cauzate de culpa ta, in
calitate de Cumparator (ex: refuza semnarea contractului de vanzare-cumparare, nu se
prezinta la semnarea contractului de vanzare-cumparare). Sunt considerate fapte culpabile
ale Cumparatorului si care te obliga la plata penalitatilor, circumstante precum, dar fara a se
limita la: refuzul sau neprezentarea pentru semnarea contractului de vanzare-cumparare
pentru motive, altele decat cele ce tin de culpa Vanzatorului.

2.2. Procedezi la incheierea contractului de vanzare-cumparare cu Vanzatorul intr-un termen de
max. 30 de zile de la data Inchiderii Licitatiei, la un pret cel putin egal cu valoarea Ofertei
Castigatoare, la Cursul de schimb BNR din ziua inchiderii licitatiei si furnizezi catre Casa de
licitatii, prin email la adresa de email office@direktcar.ro o copie scanata a contractului de
vanzare-cumparare. In masura in care, in termen de 30 de zile de la Inchiderea Licitatiei, nu
transmiti o copie scanata a contractului de vanzare-cumparare sau un email de informare cu
privire la motivele pentru care contractul de vanzare-cumparare nu a mai fost semnat, cu
atasarea oricaror dovezi in acest sens, in masura in care exista (ex: email primit de la Vanzator
ca nu mai doreste sa vanda, etc.), Casa de licitatii este indreptatita sa considere ca Vanzatorul
si Cumparatorul au incheiat contractul de vanzare-cumparare, cu eludarea drepturilor Casei
de licitatii, sens in care Casa de licitatii se poate indrepta, pentru recuperare Comisionului,
atat impotriva Vanzatorului, cat si impotriva ta, urmand ca tu sa raspunzi in solidar cu
Vanzatorul pentru plata acestui Comision.
2.3. Platesti catre Vanzator sau catre Casa de licitatii, la alegerea ta, la momentul incheierii
contractului de vanzare-cumparare, indiferent de data la care ai agreat cu Vanzatorul
efectuarea platii pretului Lotului, Comisionul Casei de licitatii pe care Vanzatorul este obligat
a-l vira in contul Casei de licitatii dupa incasarea acestuia de la tine si vei pune la dispozitia
Casei de licitatii, in termen de 5 zile de la efectuarea platii Comisionului catre Vanzator sau
catre Casa de licitatii, dovada efectuarii acestei plati, prin transmiterea unei copii scanate a
acestei dovezi la adresa de email office@direktcar.ro . Nefurnizarea acestei dovezi in termenul
indicat da dreptul Casei de licitatii de a prezuma ca plata nu a fost efectuata de catre tine catre
Vanzator, situatie in care Casa de licitatii se poate indrepta, pentru recuperare Comisionului,
atat impotriva Vanzatorului, cat si impotriva ta, urmand ca tu sa raspunzi in solidar cu
Vanzatorul pentru plata acestui Comision.
2.4. Intelegi ca incheierea contractului de vanzare-cumparare a Lotului cu Vanzatorul se va face
fara nicio interventie din partea Casei de licitatii, in conditiile si termenele pe care le vei agrea
exclusiv cu Vanzatorul (ex: data platii pretului, predarea efectiva a Lotului, a documentelor de
proprietate, a cheilor Lotului etc.), Casa de licitatii fiind exonerate de orice raspundere cu
privire la viciile Lotului sau evictiune din partea unui tert. Casa de licitatii va pune la dispozitie,
in sectiunea “Informatii” un model de contract de vanzare-cumparare pe care ai libertatea de
a-l descarca si utiliza in varianta oferita de Casa de licitatii, de a-l modifica dupa cum vei aprecia
necesar, Casa de licitatii neavand nicio raspundere cu privire la continutul contractului de
vanzare-cumparare pe care il vei incheia cu Cumparatorul, valabilitatea acestuia sau orice
aspecte care rezulta din interpretarea, executarea sau incetarea acestuia.
2.5. Nu vei incheia contractul de vanzare-cumparare cu Vanzatorul cu eludarea drepturilor Casei
de licitatii, stabilite prin prezentul Regulament;
2.6. In scopul promovarii serviciilor sale, recunosti dreptul Casei de licitatii a pastra, pentru o
perioada nelimitata de timp, dupa cum va aprecia necesar, de imagini ale Lotului in sectiunea
“Istoric licitatii” sau “Licitatii incheiate”
2.7. Recunosti dreptul Casei de licitatii de a delista un Lot, de a dezactiva contul de Utilizator ori
de cate ori exista suspiciuni intemeiate sau dovezi cu privire la primirea de informatii
incorecte, false, jignitoare, ofensatoare, daca Utilizatorul sau alt participant la Licitatie nu
raspunde intrebarilor, solicitarilor Casei de licitatii sau nu poate fi contactat dupa incercari
rezonabile din partea Casei de Licitatii.

3. Obligatii de plata
3.1. Comisionul. Efectuezi, la momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare, la alegerea
ta, catre Vanzator (in contul bancar al acestuia, indicat tie de Casa de licitatii), in calitate de
mandatar al Casei de licitatii sau direct catre Casa de licitatii, plata Comisionului datorat, daca
prin contractul de vanzare-cumparare ai agreat cu Vanzatorul plata pretului Lotului la o data
ulterioara incheierii contractului de vanzare-cumparare sau in rate, Comisionul, in
integralitate, se va plati Vanzatorului la momentul incheierii contractului de vanzarecumparare, prin transfer bancar in contul Vanzatorului indicat tie de catre Casa de licitatii.
Incheierea contractului de vanzare-cumparare da nastere unei prezumtii relative de incasare
de catre Vanzator a Comisionului Casei de licitatii de la Cumparator, dand nastere la obligatia
Vanzatorului de a-l transfera catre Casa de licitatie potrivit prevederilor prezentului
Regulament. Pentru intarziere in plata Comisionului catre Vanzator, datorezi penalitati de 1%
pentru fiecare zi de intarziere, calculate la valoarea Comisionului datorat.
3.2. Comisioane bancare de transfer. In cazul efectuarii oricarei plati prin intermediul conturilor
bancare, tu, in calitate de platitor, vei suporta toate comisioanele, dobanzile practicate de
catre banca ta pentru operatiunea respectiva.
3.3. Alte costuri. In calitate de Utilizator, Vanzator sau Cumparator, dupa caz, vei suporta toate
costurile rezultate din conectarea la orice retea de internet pentru utilizarea Platformei, orice
costuri de telefonie sau fax pentru a intra in contact cu noi, costuri generate de verificarea
Lotului inainte de cumparare, taxe, impozite, comisioane si orice alte costuri legate de
vanzarea-cumpararea Lotului, transportul acestuia la destinatia Cumparatorului, asigurarea
acestuia pe durata transportului.
4. Respectarea urmatoarelor etape ale Procesului de licitatie, in ordinea mentionata mai jos:
4.1. Iti creezi un cont in Platforma, prin completarea Formularului pe care il regasiti in sectiunea
“Creaza cont”, dupa acceptarea Termenilor si Conditiilor Casei de Licitatii si a Politicii privind
protectia datelor;
4.2. Primesti in mod automat, pe adresa de email indicata in formular, un email de confirmare a
crearii contului tau, ocazie cu care este verificata si adresa ta de email;
4.3. Respecti regulile Licitatiei, respectiv:
4.3.1. Pretul de pornire a licitatiei este cel stabilit de catre Casa de licitatii;
4.3.2. Fiecare oferta va creste pretul afisat cu suma ce va fi stabilita si afisata de catre Casa de
licitatii;
4.3.3. Ofertele pot fi plasate doar in intervalul de timp afisat de cronometru pentru respectivul
Lot;
4.3.4. Odata de ai plasat o oferta accepti faptul ca aceasta oferta poate fi declarata Oferta
Castigatoare, situatie in care, in calitate de Cumparator, vei fi obligat la semnarea
contractului de vanzare-cumparare, sub sanctiunea platii de despagubiri fata de Casa de
licitatii si fata de Vazantor, in conditiile prevazute in prezentul Regulament;
4.3.5. In permanenta si pentru fiecare Lot, pe parcursul Procesului de licitatie, vor fi afisate cel
putin urmatoarele informatii: pretul actual oferit, timpul ramas pana la inchiderea
Licitatiei, numarul ofertelor plasate;
4.3.6. La momentul plasarii unei Oferte, dar inainte de aceasta, iti vor fi afisate informatii cu
privire la valoarea ofertei tale, a comisionului datorat, TVA aplicabil, valoarea totala a
ofertei, astfel incat, odata plasata Oferta, tu consimtiti asupra conditiilor de ofertare
afisate;

4.3.7.

4.3.8.

4.3.9.

4.3.10.
4.3.11.

4.3.12.

4.3.13.
4.3.14.

4.3.15.

Se vor derula urmatoarele etape: Numaratoarea inversa, Prelungirea Licitatiei, Inchiderea
Licitatiei, dupa cum sunt definite in partea introductiva din prezentul Regulament, licitatia
pentru fiecare lot inchizandu-se atunci cand in perioada de Numaratoare inversa nu se
mai plaseaza nici o oferta;
Daca Cea mai mare oferta este sub pretul minim de vanzare agreat cu Vanzatorul, Casa de
licitatii informeaza Vanzatorul asupra valorii Celei mai mari oferte, Vanzatorul avand la
dispozitie un termen de 48 de ore pentru a comunica Casei de licitatii, in scris, pe email,
acordul sau dezacordul sau cu privire la vanzarea Lotului la valorea Celei mai mari oferte;
In termen de 48 ore de la Inchiderea Licitatiei (excluzand zilele de sambata si duminica,
precum si sarbatorile legale), Cumparatorul este informat despre faptul ca oferta sa a fost
Oferta Castigatoare; Oferta la care se inchide Licitatia nu este cu necesitate si Oferta
Castigatoare care se va determina in functie de Pretul minim de vanzare agreat cu
Vanzatorul si la care se poate vinde Lotul, pret care nu este disponibil Ofertantilor, pe
Platforma putand fi afisata numai o mentiune cu privire la atingerea sau nu a Pretului
minim de vanzare;
In masura in care in Platforma, pentru un anumit Lot, este afisata mentiunea “Fara pret
minim”, aceasta inseamna ca oferta cea mai mare este si Oferta castigatoare;
Casa de licitatii ofera Cumparatorului datele de contact ale Vanzatorului, precum si
informatii cu privire la contul bancar al Vanzatorului si valoarea Comisionului care trebuie
achitat de catre Cumparator;
Inainte de inchiderea licitatiei la solicitarea expresa a ta poti efectua Vizionarea Lotului,
potrivit pct. 5.5; Solicitarea expresa se face utilizand butonul “Solicitare Vizionare” din
casuta fiecarui Lot; in termen de 24 de ore de la solicitarea vizionarii iti vom comunica
informatii cu privire la locul, data si ora la care poti viziona lotul;
Inchei contractul de vanzare-cumparare cu Vanzatorul la valoarea Ofertei Castigatoare in
termen de max 30 de zile de la data validarii Ofertei Castigatoare;
Transmiti Casei de licitatii, la adresa de email office@direktcar.ro o copie scanata a
contractului de vanzare-cumparare semnat sau, in cazul nesemnarii acestuia, a motivelor
care au impiedicat semnarea acestuia si a dovezilor detinute in acest sens;
Platesti Casei de licitatii Comisionul datorat, fie utilizand contul bancar al Casei de licitatii
mentionat in Platforma in pagina de Contact sau pe care aceasta ti-l indica sau in contul
Vanzatorului comunicat tie de catre Casa de licitatii.

5. Ai urmatoarele drepturi
5.1. De a fi informat corect si complet asupra fiecarui aspect al Serviciilor pe care le prestam, sens
in care ne poti adresa orice intrebare, solicitare, utilizand oricare dintre modalitatile prevazute
in pagina de Contact, urmand a iti raspunde in max. 24 de ore de la solicitare;
5.2. De a beneficia de Serviciile oferite de catre noi in conditiile contractuale aici prezentate. Orice
modificare a acestora urmeaza a fi de imediata aplicare, cu exceptia obligatiilor de plata care
se vor aplica numai pentru Licitatiile ce vor incepe ulterior modificarii prezentelor Termeni si
Conditii.
5.3. De a iti crea un cont si de a plasa oferte pentru unul sau mai multe Loturi care prezinta interes
pentru tine, prevederile prezentului Contract fiind aplicabile in raport de fiecare Lot;
5.4. De a fi declarat Cumparator daca oferta ta este declarata Oferta Castigatoare;
5.5. De a viziona Lotul si Documentatia de vanzare inainte de inchiderea Licitatiei in vederea
identificarii oricaror vicii si a verificarii dreptului de proprietate al Vanzatorului, Lotul urmand
a fi cumparat “in starea in care se afla si in locul in care se afla”, Cumparatorul neavand dreptul

de a invoca ulterior neconformitati ale Lotului, nici fata de Vanzator, nici fata de Casa de
licitatii; Neexercitarea dreptului de vizionare de catre pontentialul Cumparator nu mai da
dreptul acestuia de a invoca ulterior existenta unor vicii in ceea ce priveste Lotul;
5.6. De a fi despagubit pentru prejudiciile suportate ca urmare a neprestarii sau prestarii
necorespunzatoare a Serviciilor, cu intentie sau neglijenta grava din partea Casei de licitatii.
In acest sens, te poti adresa noua in oricare dintre modalitatile prevazute in pagina de Contact,
poti depune o plangere la Autoritatea Nationala de Protectie a Consumatorului
http://www.anpc.gov.ro/articol/536/cum-se-depune-o-reclamatie sau Autoritatea Nationala
pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii http://www.ancom.org.ro/ sau de a te
adresa instantelor de judecata competente pentru recuperarea oricarui prejudiciu.
5.7. Orice alte drepturi prevazute in prezentul Regulament.
II.

In calitate de Intermediar al vanzarii unui Lot, prin intermediul platformei, Casa de
licitatii are urmatoarele drepturi si obligatii:

1. Obligatii
1.1. Sa listeze orice Lot pentru care s-au primit, atat Documentatia de licitatie, cat si Taxa si in
legatura cu care Casa de licitatii apreciaza ca indeplineste conditiile solicitate in prezentul
Regulament pentru a fi listate;
1.2. Sa asigure infrastructura tehnica si organizatorica pentru realizarea scopului prezentului
Regulament;
1.3. Sa organizeze Licitatia, in conditii de siguranta a informatiilor, a ofertelor plasate, datei si orei
exacte de plasare a acestora;
1.4. Sa asigure, daca apreciaza necesar, validarea corectitudinii organizarii si functionarii Licitatiei
de catre un notar public sau avocat, garantand, chiar si in lipsa acestora, corectitudinea
organizarii si functionarii acestuia;
1.5. Sa reia Licitatia pentru un anumit Lot, fara un cost suplimentar pentru Vanzator, daca acesta
a fost intrerupt, suspendat sau a fost afectat, in orice alt mod, de orice circumstante produse
din culpa Casei de licitatii;
1.6. Sa restituie Taxa in masura in care Licitatia nu se mai poate derula din motive imputabile Casei
de licitatii, precum actiuni intentionate sau neglijenta grava;
1.7. Sa prelucreze datele cu caracter personal ale participantilor la Licitatie, potrivit celor
mentionate in Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
1.8. Orice alte obligatii rezultate din prezentul Regulament sau din dispozitiile legale.
2. Drepturi
2.1. Sa extinda Termenul licitatiei afisat cu 12 ore daca au intervenit erori tehnice de functionare
a Platformei;
2.2. Sa fie exonerat de orice raspundere, atat de catre Vanzator, cat si de catre Cumparator, cu
privire, dar fara a se limita la:
2.2.1. refuzul oricaruia dintre acestia de proceda la Vizionarea Lotului;
2.2.2. furnizarea de catre oricare dintre acestia de informatii sau documente false, eronate,
incomplete, neactualizate etc.;
2.2.3. refuzul oricaruia dintre acestia de a proceda la semnarea contractului de vanzarecumpare;

2.2.4.

neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare de catre Vanzator sau Cumparator a
obligatiilor rezultate din contractul de vanzare-cumparare;
2.2.5. neindeplinirea de catre Lot a asteptarilor Cumparatorului, identificarea de erori,
inadvertente, neconformitati in documentele de proprietate ale Lotului, vicii ascunse sau
aparente ale Lotului;
2.2.6. orice prejudicii suferite de catre Cumparator ca urmare a deplasarii si vizionarii Lotului la
locatia indicata;
2.2.7. neconformitatea Loturilor cu specificatiile postate pe Platforma;
2.2.8. neconformitatea informatiilor din Platforma sau furnizate de Casa de licitatii oricareia
dintre Parti;
2.2.9. disfunctionalitati ale Platformei, prejudicii rezultate in urma utilizarii Platformei,
imposibilitiatea utilizarii platformei, a plasarii unei oferte, erori ale programului software
al Platformei, utilizarea nelegala a Platformei de catre o terta parte, actiunile Vanzatorului
si ale Cumparatorul dupa Inchiderea Licitatiei, cu exceptia situatiei in care sunt cauzate de
intentia sau neglijenta grava a Casei de licitatii;
2.2.10. orice prejudicii suferite ca urmare a raspandirii, prin intermediul Platformei, a oricaror
virusi informatici sau a oricaror alte programe sau fisiere apartinand unor terte persoane;
2.3. Sa perceapa si sa incaseze Taxa si Comisionul, in conditiile mentionate in acest Regulament;
2.4. Sa excluda de la Licitatie orice Utilizator daca sunt indicii cu privire la inexactitatea
informatiilor oferite, daca nu sunt oferite informatiile sau documentele solicitate, necesare
indeplinirii obligatiilor din prezentul Contract, daca se constata incercari de frauda sau actiuni
frauduloase, ilicite, imorale.
2.5. Orice alte drepturi prevazute in prezentul Regulament.
3. Durata de valabilitate a Contractului
3.1. Prezentul Regulament intra in vigoare la data confirmarii crearii contului in Platforma de catre
Casa de licitatii, prin email si se aplica pana la data indeplinirii de catre Parti a tuturor
drepturilor si obligatiilor rezultate din acesta.
3.2. Casa de licitatii are dreptul de a modifica prezentul Contract, orice modificari urmand a se
aplica numai pentru Loturi listate ulterior intervenirii modificarii.
3.3. In calitate de Utilizator, poti renunta oricand la contul creat prin trimiterea unui email cu
aceasta solicitare la dresa office@direktcar.ro situatie in care contul tau, inclusiv toate datele
furnizate noua vor fi inlaturate de pe Platforma. Nu vei putea renunta la contul creat daca esti
angajat intr-o Licitatie in calitate de ofertant, iar daca ai fost declarat Cumparator (adica ai
plasat Oferta cea mai mare), nu vei putea renunta pana nu vei face dovada achitarii obligatiilor
de plata a Comisionului potrivit prezentului Regulament.
4. Confidentialitate
4.1. Niciuna dintre Partile acestui Contract nu are dreptul de a dezvalui unor terte persoane, fara
acordul Partii careia ii apartin, Informatii Confidentiale, cu exceptia situatiilor expres
prevazute in prezentul Contract.
4.2. Incalcarea acestei obligatii da dreptul Partii prejudiciate de a solicita acoperirea tuturor
prejudiciilor suportate ca urmare a nerespectarii acestei obligatii.
4.3. Nu vom putea respecta obligatia de confidentialitate in masura in care o dispozitie legala ne
va impune dezvaluirea de informatii despre tine, daca vom avea un control din partea
autoritatilor publice iar acestea vor solicita acces la bazele noastre de date unde se regasesc

si date despre tine insa, de regula, si autoritatile publice sunt tinute de obligatii statutare de
confidentialitate.
4.4. Atunci cand intri in legatura cu noi, te rugam sa nu ne transmiti niciun fel de mesaje sau
comentarii de natura discriminatorie, politica, religioasa, xenofobe, care sunt de natura a
instiga la ura, care au un continut ilegal sau imoral intrucat astfel de mesaje vor fi sterse
imediat din baza noastra de date.
5. Raspundere
5.1. Desi am incercat implementarea celor mai bune masuri de securitate, nu putem garanta si nu
vom raspunde pentru orice pagube produse dispozitivelor ce iti apartin si pe care le utilizezi
pentru a naviga pe Platforma noastra, informatiilor stocate pe acestea si nici pentru buna
functionare in mod continuu si fara intreruperi a acestei Platforme.
5.2. De asemenea, nu vom putea fi raspunzatori daca anumite informatii publicate nu mai sunt de
actualitate, daca ai luat vreo decizia avand in vedere informatii publicate pe Platforma, mai
putin cele ce tin de protectia datelor cu caracter personal si pentru securitatea carora suntem
raspunzatori, sau daca informatiile noastre iti sunt sau nu de folos in viata sau activitatea ta.
6. Link-uri catre alte web-site-uri
6.1. In masura in care web-site-ul nostru iti ofera posibilitatea ca, prin-un link, sa accesezi alte website-uri, te informam ca nu suntem raspunzatori pentru modul de functionare a acelor website-uri, pentru masurile de securitate pe care detinatorii acestora le-au implementat sau
pentru informatiile pe care acestea ti le ofera. Prin urmare, iti recomandam sa citesti cu
atentie Termenii si conditiile, precum si Politicile de protectia datelor publicate pe acele website-uri.
6.2. Ne rezervam dreptul de a dezactiva oricand oricare link catre alte web-site-uri daca vom
aprecia ca acest lucru este potrivit interelor noastre.
7. Proprietate intelectuala
7.1. Configuratia platformei noastre, informatiile pe care le-am inclus in cuprinsul acesteia,
pictogramele, conceptul utilizat, design-ul, marca, sunt proprietatea noastra intelectuala si
pot fi inregistrate drept marci, desene sau modele industriale, sau pot fi protejate de legislatia
privind drepturile de autor. De aceea utilizarea lor, fara consimtamantul nostru scris, va fi
considerata o incalcare a drepturilor noastre de proprietate intelectuala care poate atrage
raspunderea ta civila, contraventionala sau penala, dupa caz.
7.2. Prin urmare, iti este interzis sa editezi, copiezi, redistribui sau sa folosesti in orice alt mod, in
scopuri comerciale, orice informatie si element din cuprinsul web-site-ului nostru.
7.3. Afisarea oricarei denumiri comerciale sau a oricarei marci pe paginile web-site-ului nostru nu
reprezinta acordarea unui drept de licenta asupra acestora pentru a le folosi pentru produse
sau servicii identice sau similare sau pentru orice alte produse sau servicii.

8. Protectia datelor cu caracter personal
8.1. Pentru detalii privind prelucrarea datelor tale cu caracter personal pe care le colectam atunci
cand navighezi pe paginile Platformei sau atunci cand completezi formularele on-line puse la
dispozitie, te rugam sa consultati Politica noastra de Confidentialitate.
9. Contact
9.1. Pentru orice intrebari, exercitarea oricaror drepturi, transmiterea de comunicari, te rugam sa
utilizati datele noastre de contact disponibile la sectiunea “Contact”.
10. Lega aplicabila. Litigii
10.1.
Prezentul Contract este guvernat de legea romana. Orice dispute legate de
interpretarea, executarea sau incetarea prezentului Contract se vor solutiona de instantele
judecatoresti competente, potrivit dispozitiilor legale, in masura in care Partile nu vor reusi
rezolvarea pe cale amiabila a acestora.
11. Prevederi finale
11.1.
Prezentul Contract este un contract incheiat la distanta, potrivit dispozitiilor Legii
nr.365/2002 privind comertul electronic si se completeaza cu orice alte dispozitii legale
aplicabile.

