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ANEXA PRIVIND REGULILE DE CONDUITA  

ALE  COMERCIANTULUI PE PLATFORMA ELEFANT  

 

 

1. CONDITII PRIVIND COMERCIALIZAREA PRODUSELOR PE PLATFORMA ELEFANT 
 

1.1. Produsele care se comercializeaza prin intermediul Platformei Elefant trebuie sa 

indeplineasca urmatoarele conditii: 
a) Produsele trebuie sa fie noi. Produsele noi sunt acele Produse care nu au fost folosite, 

utilizate, uzate, desigilate si/sau testate, precum si acele Produse care nu au in 

componenta elemente sau produse care au fost folosite, utilizate, uzate, testate (decat in 
limita necesara pentru asamblarea elementelor). Produsele care nu sunt noi vor putea fi 

comercializate pe Platforma Elefant. 

b) Produsele sa nu fie contrafacute. In sensul Reglemetarilor in vigoare, prin contrafacerea 

unei mărci se înţelege realizarea sau utilizarea fără consimţământul titularului de către 

terţi, în activitatea comercială, a unui semn: 

- identic cu marca pentru produse sau servicii identice cu acelea pentru care marca a fost 
înregistrată; 

- caruia, dată fiind identitatea sau asemănarea cu o marcă ori dată fiind identitatea sau 

asemănarea produselor ori a serviciilor cărora li se aplică semnul cu produsele sau 

serviciile pentru care marca a fost înregistrată, ar produce în percepţia publicului un risc 

de confuzie, incluzând şi riscul de asociere a mărcii cu semnul 

- identic sau asemănător cu marca pentru produse ori servicii diferite de cele pentru care 
marca este înregistrată, când aceasta a dobândit un renume în România şi dacă prin 

folosirea semnului fără motive întemeiate s-ar putea profita de caracterul distinctiv ori 

de renumele mărcii sau folosirea semnului ar cauza titularului mărcii un prejudiciu. 

c) Produsele comercializate trebuie sa aiba atribuite coduri EAN, cu licenta GS1; 

d) Produsele trebuie sa respecte legislația în vigoare, inclusiv din perspectiva 

posibilității/permisiunii comercializării lor online și al respectării cerințelor specifice de 

comercializare a anumitor Produse.  

 

2. CONDITII REFERITOARE LA ASOCIEREA PRODUSELOR  
 

2.1. Intrucat pe Platforma Elefant se comercializeaza si produse cu caracteristici si specificatii 

identice cu Produsele Comerciantului, fie printr-o oferta comerciala proprie a Elefant fie pe 
seama altor Comercianti, pentru a preveni apariția aceluiasi produs de mai multe ori listare 

multipla pentru acelasi produs, si deci bulversarea Clientului, urmatoarele reguli urmeaza a fi 

respectate de catre Parti: 
 

a) Comerciantul va utiliza si va permite utilizarea de catre Elefant si ceilati Comercianti a 

funcției de asociere produse (prin adaugare de stoc si pret la un Produs deja existent in 
Platforma Elefant) si va permite Elefant sa ii asocieze Produsele la produsele altui 

Comerciant.  

In cazul in care, la momentul incarcarii Produselor, Comerciantul nu isi asociaza Produsele cu 

produsele cu caracteristici si specificatii identice existente pe Platforma Elefant si nu 

remediaza aceasta situatie in termen de 3 (trei) zile de la notificarea transmisa de Elefant, 
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acesta isi rezerva dreptul de a Bloca Produsele cu privire la care nu au fost respectate conditiile 

de asociere, fara a putea fi tinut responsabil pentru eventuale prejudicii sau nerealizarea unor 
venituri previzionate, pana la remedierea situatiei 

In cazul in care, pe parcursul derularii activitatii, Comerciantul nu permite altor comercianti 

sa isi asocieze produsele cu caracteristici si specificatii identice cu Produsele comercializate 
pe Platforma Elefant sau, in cazul in care, dupa ce alti Comercianti isi asociaza produsele cu 

caracteristici si specificatii identice la Produsele sale, Comerciantul intreprinde orice actiune 

(inclusiv modificari abuzive ale denumirii si/sau descrierii Produselor) care ar putea 
impiedica ceilalti Comercianti sa isi desfasoare activitatea pe Platforma Elefant in conditii 

normale, Elefant isi rezerva dreptul de a elimina de pe Platforma Elefant Produsele cu privire 

la care nu au fost respectate conditiile de asociere sau de a lua masurile necesare pentru ca 
ceilalti Comercianti sa isi poata desfasura activitatea pe Platforma Elefant in conditii normale 

b) la momentul asocierii trebuie avuta in vedere si identitatea la nivelul marcii Produsului. 

Asocierea se poate realiza in acest caz cu conditia ca Produsele desi au caracteristici si 
specificatii identice sa se suprapuna si la nivelul marcii; 

In situatia asocierii produselor cu privire la care nu se poate face dovada ca produsele asociate 

si comercializate sunt aceleasi cu cele comercializate de titularul documentatie si implicit cele 

prezentate pe platforma, vor fi dezasociate de Elefant. 

In situatiile in care vor exista suspiciuni, in urma unei analize interne sau in urma unor 

notificari cu privire la existenta unui comportament abuziv in Platforma Elefant, in ceea ce 

priveste asocierile de produse, Elefant va putea dispune, ca prima masura, Suspendarea 

Temporara a Comerciantului pentru evitarea unor eventuale prejudicii cauzate de acest 

comportament cu respectarea unui termen de preaviz de 30 de zile in cuprinsul caruia 
Comerciantul isi poate indrepta conduita iar Elefant poate renunta la decizia Suspendarii 

Temporare a acestuia. . 

c) Comerciantul se va asigura ca respecta Regulile cu privire la listarea Produselor si ca 
prezinta prin platforma Elefant informatii complete si corecte clientilor care sa reflecte 

caracteristicile reale ale produsului din oferta. 

In vederea imbunatatirii continutului Platformei si a calitatii ofertelor existente, in situatiile in 
care Elefant identifica oferte care nu respecta Regulile cu privire la listarea Produselor sau 

pentru car nu sunt prezentate de Comerciant informatii complete si corecte Clientilor, poate 

transmite recomandari prin intermediul Platformei Elefant Comerciantului care a publicat 
initial documentatia, cu privire la necesitatea modificarii si completarii documentatiei. 

Pentru a asigura o documentare cat mai completa si o informare corecta si completa a 

utilizatorilor Platformei Elefant, in situatia in care Elefant listeaza o oferta proprie pentru un 
produs existent, va prelua si va imbunatati documentatia existenta pentru respectivul produs, 

Comerciantii existenti pe acea oferta urmand sa devina asociati la documentatia Elefant si 

avand posibilitatea de a propune actualizari sau imbunatatiri, dar fara a putea ridica pretentii 
cu privire drepturile sale asupra imaginilor si textelor sau a altor drepturi ce rezulta din 

crearea si incarcarea documentatiei. 

 

3. REGULI PRIVIND LISTAREA PRODUSELOR  

  

3.1. Pentru ca un Produs sa poata fi listat pe Platforma Elefant, acesta trebuie sa contina 
urmatoarele informatii (corecte, complete si actualizate), respectiv: 
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a) datele de identificare si de contact ale Comerciantului, respectiv adresa de e-mail, numar 

de telefon, adresa sediului social;   
b) descrierea care sa evidentieze caracteristicile Produsului si care sa il diferentieze de alte 

produse similare din sortimentatie, in conformitate cu Reglementarile aplicabile si 

practicile comerciale, inclusiv detaliile considerate de catre Elefant ca fiind utile si 
necesare pentru o prezentare completa, corecta si relevanta a Produsului; 

c) Cel putin 3 fotografii color reprezentand o imagine reprezentantiva a Produsului, avand 

rezolutie optima: 1000x1000 pixeli, imagine patrata, fundal alb, focalizarea sa fie 
efectuata pe produs, culori naturale, nealterate; Comerciantul este exclusiv răspunzător 

pentru drepturile de proprietate intelectuală asupra acestor fotografii, inclusiv cu privire 

la demersurile care să asigure dreptul Elefant de utilizare a fotografiilor în vederea afișării 
acestora pe platforma Elefant (fără niciun cost din partea Elefant), pe durata relației 

contractuale cu Comerciantul, în maniera considerată de Elefant pentru afișare. 

d) orice atentionari speciale privind riscurile Produsului si Reglementarile aplicabile; 
e) termenele si conditiile de comercializare a Produselor, inclusiv conditiile de anulare si 

returnare a Comenzilor (cel putin informatii privind. pana la ce moment se poate anula 

comanda, in ce locatii se poate returna Produsul, retur prin curier sau nu),  conditiile si 
termenele de garantie (cel putin conditii de remediere/inlocuire/obtinere despagubiri 

pentru daunele provocate de produse, mentiuni privind certificatul de garantie si 

conditiile in care Clientul poate pierde garantia), precum si orice alte conditii prevazute 
de Reglementările aplicabile sau care sunt considerate de catre Elefant ca fiind utile si 

necesare (cum ar fi solutionarea reclamatiilor - canalul dedicat (telefon, fax, email, posta 

etc.), formular (daca este cazul, daca nu, informatiile ce trebuie mentionate in mod 
obligatoriu pentru identificarea clientului si a Produselor/serviciilor), precum si 

termenul de raspuns), in acord cu Reglementarile aplicabile, inclusiv reglementarile 

legale privind incheierea contractelor la distanta si comertul electronic si/sau practici 
comerciale; 

f) pretul (cu defalcarea, daca este cazul, a tuturor costurilor si taxelor componente), precum 

si termenele si modalitatile de livrare sau executare a vanzarii fiecarui Produs sau serviciu 
– in acord cu Reglementările aplicabile; 

g) informatiile privind serviciile care insotesc Produsele, termenele de valabilitate si/sau 

termenele de garantie ale Produselor, conditiile de service si garantie, dupa caz – in acord 
cu Reglementările aplicabile; 

h) informatii despre disponibilitatea Produsului;  

i) conditiile pentru obtinerea reducerilor, premiilor si cadourilor; 
j) informatii despre campanii promotionale organizate conform Reglementarilor in vigoare;

    

k) detalii privind dreptul de retragere (cel putin perioada de timp in care se returneaza 
pretul Produselor etc.), procedurile (formulare, declaratii), costurile ce trebuie suportate 

de consumator/Client (e.g., transport, modificari ale calitatilor produsului etc.), exceptii 

de la dreptul de retragere sau cand pierde Clientul dreptul de retragere – in acord cu 

Reglementarile aplicabile; 

 

l) orice alte conditii sau informatii impuse de Reglementarile legale in vigoare. 
 

Orice referire la Termeni si Conditii va fi considerata a include si a face referire si la prezenta 

Anexa privind Regulile de conduita ale Comerciantului pe Platforma Elefant.  

 


