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TERMENI SI CONDITII 

Versiunea din data de 18.10.2021 

 

Pentru a putea vinde Produse pe Platforma Elefant, este necesara parcurgerea si acceptarea 

Termenilor si Conditiilor.  

Anexa referitoare la Reguli de conduita pe Platforma Elefant, Anexa privind comisioanele si Anexa 

privind Protectia Datelor cu Caracter Personal precum si orice alta anexa comunicata de Elefant 

(denumite in continuare ”Anexele la Termeni si Conditii”), vor face parte integranta din 

prezentul document Termeni si Conditii.  

Orice referire la Termeni si Conditii va fi considerata, va include si va face referire la prezentul 

document Termeni si Conditii (impreuna cu Anexele la Termeni si Conditii).  

Termenii si Conditiile reglementeaza raporturile contractuale dintre Elefant si Comerciant cu 

privire la serviciile de intermediere pe care Elefant le presteaza pentru Comerciant, in schimbul 

Comisionului, prin posibilitatea acordata Comerciantului de a prezenta si a vinde Produsele prin 

intermediul Platformei Elefant catre Clienti, activitate ce va cuprinde prezentarea Produselor pe 

Platforma Elefant, precum si acordarea catre Clienti a accesului la Produse si la achizitionarea 

acestora, in conformitate cu Termenii si Conditiile care apartin fiecarui Comerciant si care vor fi 

afisate in Sectiunea atribuita acestuia pe Platforma Elefant. 

 

1. DEFINITII SI TERMENI  

 

Elefant – Elefant Online S.A., persoana juridica romana, avand sediul social in Bd. Dimitrie Pompeiu, 

nr. 5 – 7, et. 5, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul 

Bucuresti sub nr. J40/6415/2010, avand Cod Unic de Inregistrare Fiscala 26396066;  

Platforma Elefant – aplicatie software pentru comert electronic (on-line) prin intermediul careia 

Elefant asigura Comerciantului posibilitatea de a-si prezenta Produsele in vederea comercializarii 

si prin care acesta poate schimba informatii cu aplicatia informatica de pe Platforma Elefant 

indiferent de modul de conectare la aceasta;  

Comerciant - persoana fizica sau juridica sau orice alta entitate juridica, care isi prezinta Produsele 

pe Platforma Elefant in vederea vanzarii acestora catre Clienti, dupa ce este inregistrat cu succes 

pe Platforma Elefant, conform Termenilor si Conditiilor; 

Blocare Produs – masura care poate sa fie initiata de Elefant cu privire la unul sau mai multe 

Produse, in conditiile prezentate in Termeni si Conditii; 

Cifra de Afaceri – toate sumele aferente Comenzilor Eligibile dintr-o Perioada de Referinta, 

inclusiv taxa perceputa de Comerciant pentru livrarea unei Comenzi catre Client, fara TVA sau alte 

taxe impuse de Reglementari si orice alte sume care ar fi trebuit sa fie incasate conform 

Reglementarilor de catre Comerciant, in orice fel, pentru Produsele vandute prin intermediul 

Platformei Elefant, asa cum aceasta cifra de afaceri a fost atestata in Desfasuratorul de Plati; 

Client – utilizatorul Platformei Elefant care a lansat o Comanda pentru achizitionarea Produselor 

prezentate si comercializate de catre Comerciant prin intermediul Platformei Elefant; 
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Comanda – cererea de Produse adresata/plasata de catre Client prin intermediul modalitatilor de 

colectare a cererilor Clientilor puse la dispozitie de catre Elefant pe Platforma Elefant; 

Comanda Eligibila – Comanda Finalizata intr-o Perioada de Referinta si care intruneste toate 

conditiile impuse prin Termeni si Conditii si care indeplineste conditiile impuse prin art. 15 din 

Termeni si Conditii.   

Comenzi Finalizate – Comenzile pentru care Comerciantul a stabilit o data de livrare sau status-ul 

”Comanda finalizata” in Platforma Elefant;  

Comision – suma datorata de catre Comerciant si care revine Elefant ca pret al serviciilor de 

intermediere puse la dispozitia Comerciantului de catre Elefant, calculata in baza Cifrei de afaceri, 

conform Termenilor si Conditiilor; 

Data Platii – data la care Comerciantul va transfera in contul Elefant sumele specificate in 

Desfasuratorul de Plati aferent Perioadei de Referinta si emis in conditiile specificate in Termeni si 

Conditii;  

Devierea Comenzilor si/sau a Clientilor – orice actiune/inactiune a Comerciantului prin care 

acesta: (i) determina/incearca sa determine Clientul sa finalizeze Comanda si implicit sa cumpere 

Produsul(le), acum sau in viitor, printr-o alta metoda decat prin intermediul Platformei Elefant, 

daca aceasta din urma metoda a fost cea initial accesata de catre Client, (ii) in comunicarea cu 

Clientii cu privire la Comenzi si/sau Produse, indiferent de modalitate (cum ar fi, dar fara a se limita 

la sms, e-mail), face trimitere la site-ul propriu de comercializare produse, daca exista, sau catre o 

alta interfata, externa Platformei Elefant. Nu va fi considerata Deviere a Comenzilor si/sau 

Clientilor situatia in care Clientul, ulterior finalizarii unei Comenzi prin intermediul Platformei 

Elefant, decide sa plaseze o alta comanda direct la Comerciant, fara ca plasarea noii comenzi sa fi 

fost determinata de o actiune a Comerciantului. In eventualitatea in care Elefant in urma 

cercetarilor intreprinde, va constata un caz de deviere a Comenzilor/Clientilor savarsit de catre 

Comerciant, va putea aplica acestuia din urma o sanctiune in valoare de pana la maximum 5.000 

EUR daune interese; 

Desfasurator de Plati – desfasuratorul emis de catre Elefant privind Comenzile Eligibile aferente 

unei Perioade de Referinta, Comisionul aferent acestora precum si orice alte deduceri utilizate si in 

baza caruia se va efectua plata Comisionului, precum si orice alte deduceri; 

Inactivare Comerciant – sanctiune care poate sa intervina in conditiile stabilite prin Termeni si 

Conditii; 

Moneda Nationala – moneda tarii in care vor fi comercializate Produsele, respectiv RON; 

Ore Lucratoare – intervalul orar al Comerciantului incarcat in contul acestuia de pe Platforma 

Elefant si care reprezinta orarul de functionare al acestuia; 

Perioada de Referinta – intervalul de timp care va fi avut in vedere la selectia Comenzilor Eligibile 

pentru plata si incasare Comision astfel cum este stabilit in Anexa privind Comisioanele; 

Produse – produsele ofertate si comercializate de catre Comerciant prin intermediul Platformei 

Elefant; 

Reglementari – orice lege, decizie, hotarare, ordonanta, cod, decret, regula, reglementare sau 

cerinta emisa, pusa in aplicare, adoptata, promulgata, implementata sau altfel adoptata de catre sau 

sub autoritatea oricarui organism guvernamental, sau de catre orice alt organism de reglementare 

din Romania sau Uniunea Europeana; 
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Suspendare Temporara – sanctiune aplicata de Elefant Comerciantului si care poate sa intervina 

in conditiile stabilite in Termeni si Conditii; 

Termeni si Conditii – Termenii si Conditiile, precum si anexele si eventualele acte aditionale, care 

reglementeaza raporturile contractuale dintre Elefant si Comerciant cu privire la serviciile pe care 

Elefant le va presta pentru Comerciant, in schimbul Comisionului, prin acordarea catre Clienti a 

accesului la Produsele Comerciantului si acordarea posibilitatii Comerciantului de a vinde 

Produsele prin intermediul Platformei Elefant catre Clienti; 

Termenii si conditiile Comerciantului – termenii si conditiile impreuna cu politica privind 

prelucrarea datelor personale si orice anexe la acestea, pe care Comerciantul le practica in relatia 

sa cu Clientul final care plaseaza o Comanda pe Platforma Elefant, si care vor face obiectul verificarii 

si avizarii prealabile de catre Elefant. Ulterior avizarii, Comerciantul poate proceda la incarcarea 

Termenilor si Conditiilor in Sectiunea sa din Platforma Elefant.  

Zi Lucratoare – orice zi in afara de zilele de sambata, duminica sau zile de sarbatoare legala ori 

zilele nebancare in Romania;  

Perioada de referinta – este determinata de intervalul de timp care va fi avut in vedere si care va 

cuprinde totalul Comenzilor Eligibile pentru calcularea Comisionului. Perioada de referinta este 

bilunara, prin aceasta intelegandu-se intervalele in care Comerciantul este obligat sa transfere 

catre Elefant Comisionul datorat pentru utilizarea Platformei. Comerciantul are la dispozitie un 

termen de 15 zile in vederea transferarii Comisioanelor datorate Elefant pentru Comenzile eligibile 

plasate pe Platforma Elefant. In eventualitatea in care Comerciantul intarzie plata cu un numar de 

10 zile, acesta va primi un Avertisment scris din partea Elefant cu privire la abaterea savarsita. In 

cazul in care Comerciantul persista si plata Comisionului intarzie mai mult de 15 zile fata de 

scadenta, Elefant va emite un al doilea Avertisment scris sub rezerva ca in cazul in care 

Comerciantul nu va proceda la plata in urmatoarele 24 de ore de la receptionarea celui de al doilea 

Avertisment, acesta va fi eliminat in mod definitiv de pe Platforma Elefant si cu respectarea unui 

termen de preaviz de 40 de zile.   

 

2. DECLARATII SI GARANTII  

 

2.1. Comerciantul declara si garanteaza ca: este legal constituit si isi desfasoara activitatea in 

conformitate cu Reglementarile in vigoare; are capacitatea legala si toate autorizatiile cerute de 

legislatia aplicabila pentru comercializarea Produselor pe Platforma Elefant; a obtinut toate 

aprobarile statutare si legale aplicabile pentru acceptarea Termenilor si Conditiilor; are capacitate 

de exercitiu si autoritate deplina pentru a exercita toate drepturile si pentru a-si indeplini 

obligatiile in conformitate cu Termenii si Conditiile;  

2.2. Comerciantul garanteaza comercializarea si livrarea Produselor in conformitate cu toate 

Reglementarile aplicabile categoriilor sale de Produse, inclusiv prevederile referitoare la protectia 

consumatorului, comertul electronic precum si cele aplicabile contractelor la distanta;  

2.3. Elefant declara ca este proprietarul Platformei Elefant punand la dispozitia Comerciantului 

spatiul necesar aferent in vederea comercializarii Produselor sale.  

2.4. Comerciantul isi exprima acordul potrivit caruia Elefant poate oferi spre vanzare prin 

Platforma Elefant produse identice sau similare cu Produsele sale sau de alta natura, fie printr-o 

oferta comerciala proprie a Elefant, fie pe seama altor Comercianti care au intrat sau vor intra in 

relatii contractuale cu Elefant pentru prezentarea si comercializarea produselor lor prin Platforma 

Elefant. 
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2.5. Elefant isi exprima acordul potrivit caruia Comerciantul poate oferi spre vanzare Produsele 

sale si prin intermediul altor agenti sau le poate comercializa in nume propriu, Comerciantul fiind 

liber sa aleaga orice modalitate doreste de comercializare a produselor sale, neexistand niciun fel 

de restrictii de nicio natura prin acceptarea Termenilor si Conditiilor, sau vreo relatie de 

exclusivitate.  

2.6. Comerciantul accepta faptul ca Elefant are calitatea de intermediar independent si ca va 

actiona ca un agent al Comerciantului, prestand exclusiv servicii conexe activitatii de intermediere 

si asistenta (in limitele prezentate in Termeni si Conditii) acordata Clientilor care acceseaza 

Platforma Elefant in scopul achizitionarii Produselor de la Comerciant. Proprietatea sau riscurile 

asimilate Produselor nu vor fi niciodata transferate catre Elefant, iar riscul activitatii de vanzare al 

Produselor pe Plaforma Elefant apartine exclusiv Comerciantului. 

 

 

3. DOBANDIREA CALITATII DE COMERCIANT PE PLATFORMA ELEFANT 

 

3.1. Orice persoana fizica sau juridica, precum si orice alta entitate juridica care doreste sa isi 

comercializeze Produsele pe Platforma Elefant, poate dobandi calitatea de Comerciant sub conditia 

indeplinirii cu succes a  procesului de inregistrare pe Platforma Elefant.  

3.2. Pentru a se inregistra, viitorul Comerciant trebuie sa isi creeze un cont in Platforma Elefant, 

sens in care va completa informatiile necesare urmat de acceptarea Termenilor si Conditiilor.  

3.3. Comerciantul va garanta pentru corectitudinea, actualitatea si acuratetea informatiilor si 

documentelor puse la dispozitia Elefant in cadrul procesului de inregistrare. In cazul in care, 

oricand dupa finalizarea procesului de inregistrare, se constata ca informatiile si/sau documentele 

puse la dispozitie nu au fost actuale si/sau corecte si/sau complete, Elefant isi rezerva dreptul de a 

denunta unilateral imediat Temenii si Conditiile si de a restrictiona imediat accesul Comerciantului 

la Platforma Elefant, fara acordarea unui termen de preaviz, caz in care Comerciantul nu va putea 

solicita daune interese, despagubiri si/sau alte pretentii materiale sau de alta natura pentru 

incetarea raporturilor contractuale. 

 

 

4. COMISIONUL 

 

4.1. Pentru serviciile prestate de Elefant in vederea comercializarii Produselor Comerciantului 

pe Platforma Elefant, Comerciantul datoreaza un Comision raportat la Cifra de Afaceri, la care se 

adauga TVA, conform Grilei de Comisioane inclusa in Anexa privind comisioanele. 

4.2. Comisionul se datoreaza pentru fiecare Perioada de Referinta, aferent careia Elefant va 

emite un Desfasurator de Plati precum si factura pentru Comisionul de plata aferent acelei Perioade 

de Referinta, ce vor fi transmise Comerciantului prin intermediul contului Comerciantului din 

Platforma Elefant. In cazul in care Comerciantul va avea obiectiuni cu privire la continutul 

Desfasuratorului de Plati si/sau al facturii aferente, eventualele diferente generate de aceste 

obiectiuni, in caz de acceptare de catre Elefant, se vor regasi in Desfasuratorul de Plati si factura 

aferenta Perioadei de Referinta imediat urmatoare. Data transmiterii facturii de catre Elefant va fi 

considerata ca fiind data la care aceasta a fost incarcata in contul Comerciantului de pe Platforma 

Elefant.  

4.3. Pentru plata Comisionului, Comerciantul va avea la dispozitie un termen de  plata de 15 zile 

de la data receptionarii facturii fiscale conform art. 4.2. In eventualitatea in care termenul de plata 

de 15 zile este depasit intrucat plata este efectuata intr-o zi de vineri dar in intervalul celor 15 zile 

de plata, iar programul de lucru al bancilor din Romania impun transferul Comisionului cu o 

intarziere mai mare de 24 de ore, Comerciantul va fi exonerat de la plata oricaror penalitati de 

intarziere in acest caz. Acelasi regim derogatoriu se aplica si in situatia in care Comerciantul va 
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efectua plata in intervalul celor 15 zile, dar din alte motive absolut obiective si care nu tin in niciun 

fel de persoana acestuia, transferul Comisionului depaseste termenul de 15 zile.  

4.4. In cazul platii Comisionului prin intermediul cardurilor bancare, Elefant este cel care 

suporta comisionul aferent tranzactiei respective.   

4.5. Pentru Produsele in privinta carora Comenzile au fost anulate de Comerciant indiferent de 

motiv sau anulate automat ca urmare a faptului ca nu au fost finalizate in termenul incarcat in 

Platforma Elefant si indiferent de metoda de plata, Comerciantul va datora Comision. Pentru 

comenzile false plasate de alt comerciant din Platforma Elefant, si care au fost anulate de catre 

Comerciant inainte de executare, Elefant va avea posibilitatea sa nu aplice Comisionul in urma 

verificarilor pe care le va efectua.  

4.6. Comerciantul va datora Comision pentru Produsele care au facut obiectul unor Comenzi 

achitate cu orice metoda de plata si ulterior anulate de Client pentru oricare din urmatoarele 

motive: 

• Produsul nu mai era disponibil in stoc (Clientul a fost informat de Comerciant ca Produsul 

nu mai este disponibil in stoc si a anulat comanda pentru ca fie nu mai dorea sa astepte, fie 

nu a dorit inlocuirea cu un alt Produs), 

•  Clientul nu este multumit de termenul de livrare comunicat de catre Comerciant ulterior 

plasarii comenzii, iar nu de termenul initial de livrare comunicat,  

•  Comerciantul a solicitat Clientului sa anuleze Comanda, 

• Pentru comenzile false plasate de alt Comerciant si care au fost anulate de catre Comerciant, 

Elefant va putea renunta la aplicarea Comisionului in urma verificarilor pe care le va 

intreprinde in mod unilateral.  

4.7. Pentru Comenzile care au fost ulterior anulate de Comerciant, indiferent de motiv sau 

anulate automat ca urmare a faptului ca nu au fost finalizate in termenul incarcat in Platforma 

Elefant si care au fost plasate de Clienti, Comerciantul va datora Comision. Pentru comenzile false 

plasate de alt Comerciant care au ca modalitate de plata ramburs si care au fost anulate de catre 

Comerciant, Elefant va putea renunta la aplicarea Comisionului in urma verificarilor pe care le 

intreprinde in mod unilateral.  

4.8. Pentru Produsele care au ca modalitate de plata ramburs si ulterior anulate de Clienti, 

Comerciantul va datora Comision pentru oricare din urmatoarele motive:  

• Produsul nu mai era disponibil in stoc (Clientul a fost informat de Comerciant ca Produsul 

nu mai este disponibil in stoc si a anulat comanda pentru ca fie nu mai dorea sa astepte, fie 
nu a dorit inlocuirea cu un alt Produs), 

• Clientul nu este multumit de termenul de livrare comunicat de catre Comerciant ulterior 

plasarii comenzii, iar nu de termenul initial de livrare comunicat, , 

• Comerciantul i-a cerut Clientului sa anuleze Comanda.  

4.9. Pentru fiecare Produs comandat de Clienti, Comerciantul va incasa direct pretul Produselor.  
4.10. Dupa expirarea fiecarei Perioadei de Referinta, Comerciantul va transfera la Data Platii in 

contul indicat de Elefant  Comisionul aferent Produselor comandate pe Platforma Elefant. 

4.11. In cazul in care exista obligatii reciproce de plata intre Elefant si Comerciant, Comerciantul 

isi exprima in mod expres acordul prin prezentul document ca facturile emise de catre cele doua 

societati sa fie stinse automat, pana la cuantumul creantei celei mai mici, prin compensare, conform 

Reglementarilor, fara nicio alta formalitate prealabila.  

4.12. Intrucat Anexa privind grila de  Comisioane si Termenii si Conditiile sunt  supuse unor 

posibile fluctuatii si modificari, Partile agreeaza ca, in cazul in care, oricand  pe durata relatiei lor 

contractuale, acestea se vor modifica, Comerciantul va fi informat cu privire la actualizarea 

Termenilor si Conditiilor si a Anexei privind Comisioanele, avand la dispozitie un termen de 15 zile 

in care sa comunice catre Elefant dezacordul cu privire la acestea. In eventualitatea in care 

Comerciantul nu isi exprima dezacordul in termenul indicat mai sus, modificarile operate vor 
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produce efecte juridice depline si vor fi opozabile Comerciantului incepand cu a 15 a zi de la data 

comunicarii acestora catre Comerciant.  

4.13. In cazul in care, ulterior modificarilor operate de catre Elefant la Anexa privind 

Comisioanele, Comerciantul nu este de acord cu acestea si Partile nu pot ajunge la un consens cu 

privire la valoarea Comisioanelor, Elefant va denunta unilateral Termenii si Conditiile.  

 

 

5. CONDITII PRIVIND COMERCIALIZAREA PRODUSELOR PE PLATFORMA ELEFANT  

 

5.1. In vederea comercializarii Produselor sale pe Platforma Elefant, Comerciantul trebuie sa 

indeplineasca urmatoarele obligatii:  

a. Sa respecte Termenii si Conditiile; 

b. Sa utilizeze Platforma Elefant ca modalitate de comunicare intre acesta si Elefant in vederea 

schimbului de informatii, Comerciantilor  fiindu-le interzis sa utilizeze in scopuri nelegale 

informatiile obtine prin accesarea Platfomei si, deci, modificarea conduitei comerciale intr-

o modalitate anticoncurentiala nepermisa de dispozitiile legale in vigoare, Elefant 

asigurand in permanenta un mediu concurential corespunzator, luand toate masurile legale 

si necesare in acest sens.; 

c. Sa foloseasca datele de contact ale Clientilor disponibile in Platforma Elefant in cazul in care 

este necesara contactarea Clientilor in legatura cu o Comanda, fara a aduce atingere 

Reglementarilor din perspectiva prelucrarii datelor personale; 

d. Sa asigure informarea corecta, completa si la timp a Clientilor cu privire la Produse si 

Comenzi si sa raspunda solicitarilor Elefant (inclusiv solicitarilor Clientilor venite prin 

intermediul Elefant) sau celor directe provenite de la Clienti cu privire la fiecare Comanda 

si/sau Produse; 

e. Sa raspunda fata de Clienti cu privire la calitatea si conformitatea Produselor, inclusiv in 

ceea ce priveste obligatia de garantie pentru Produsele livrate, Elefant neasumandu-si nicio 

obligatie cu privire la Produse, de ex. calitatea Produselor, riscurile asociate Produselor 

comercializate de catre Comerciant pe Platforma Elefant; 

f. Sa emita documente fiscale relevante impuse de Reglementari si in conformitate cu 

Reglementarile, pentru toate Comenzile, pe care sa le comunice Clientilor impreuna cu orice 

alte documente impuse de Reglementari, odata cu Produsele ce fac obiectul Comenzilor;  

g.  Sa livreze Produsele aferente tuturor Comenzilor Finalizate pe Platforma Elefant; 

h. Sa detina, direct sau indirect, toate drepturile de proprietate intelectuala in legatura cu 

Produsele, insemnand inclusiv asupra documentelor si informatiilor, fotografiilor, 

imaginilor furnizate catre Elefant in legatura cu Produsele, necesare comercializarii 

Produselor pe Platforma Elefant, garantand ca prin prezentarea fotografiilor si/sau 

materialelor aferente Produselor pe Platforma Elefant nu incalca niciun drept de 

proprietate intelectuala apartinand unui tert, si/sau nicio autorizatie, prevedere legala sau 

contractuala si asumand sa despagubeasca integral Elefant pentru oricare si toate 

daunele/masurile/costurile astfel produse in mod direct sau indirect; 

i. Sa raspunda pentru corectitudinea, completitudinea si calitatea informatiilor prezentate si 

afisate pentru fiecare Produs in parte, iar in cazul aparitiei unor neconformitati intre 

Produsul fizic si informatiile prezentate si afisate, Comerciantul este singurul responsabil 

de respectivele diferente, asumandu-si intreaga resposabilitatea pentru acoperirea 

integrala a prejudiciilor create Clientului, tertilor si/sau Elefant; 

j. Pana la data plasarii primei Comenzi, Comerciantul este obligat sa incarce in Platforma 

Elefant, la Sectiunea sa,  Termenii si conditiile de comercializare a Produselor catre Clienti 

impreuna cu politica Comerciantului privind prelucrarea datelor personale ale Clientilor 

documente care vor face obiectul verificarii si avizarii prealabile din partea Elefant; 
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k. Sa accepte serviciile de Call Center puse la dispozitie de Elefant pentru a raspunde 

intrebarilor si reclamatiilor Clientilor cu privire la Produsele si Comenzile acestora, 

comunicand in acest sens informatiile necesare Elefant pentru a raspunde Clientilor, in 

timpul indicat de Elefant; 

l. Sa suporte toate consecintele legale, directe si indirecte ale nerespectarii obligatiilor sale 

contractuale si care se materializeaza prin sanctiuni aplicate/daune pretinse de la Elefant, 

acesta din urma putand sa isi exercite oricand dreptul de regres impotriva Comerciantului 

pentru recuperarea oricaror sume suportate in acest sens. 

5.2. In vederea comercializarii Produselor Comerciantului pe Platforma Elefant, Elefant va 

indeplini urmatoarele obligatii:   

a. Va permite accesul Comerciantului pe Platforma Elefant in vederea prezentarii Produselor 

si efectuarii operatiunilor necesare desfasurarii activitatii pe Platforma Elefant, sub 

conditia respectarii intocmai a Termenilor si Conditiilor;  

b. Preluarea Comenzilor de la Clienti si comunicarea acestora catre Comerciant prin 

intermediul Platformei Elefant; 

c. Utilizarea Platformei Elefant cu scopul comunicarii in vederea schimbului de informatii 

aferente Comenzilor si Produselor; 

d. Va pune la dispozitia Clientilor servicii de Call Center pentru a raspunde intrebarilor si 

solicitarilor Clientilor cu privire la Produsele si Comenzile plasate pe Platforma Elefant; 

e. Va asista Clientii in intervalul imediat ulterior vanzarii Produselor prin interactiunea cu 

reprezentantii Comerciantilor sau ai agentilor acestora cu privire la Produse si/sau 

Comenzi; 

f. Va suporta consecintele legale ale nerespectarii culpabile a obligatiilor sale contractuale.  

 

 

6. DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALA  

 

6.1. Comerciantul declara si garanteaza ca detine toate drepturile de proprietate 

intelectuala necesare comercializarii Produselor, inclusiv asupra materialelor aferente 

descrierii si promovarii Produselor pe care le oferteaza prin intermediul Platformei Elefant si 

isi asuma intreaga raspundere pentru promovarea si punerea pe piata a acestora, fiind 

singurul raspunzator in cazul in care se invoca incalcarea vreunui drept de proprietate 

intelectuala sau orice alt drept al unui tert in legatura cu Produsele, informatiile si/sau 

fotografiile aferente Produselor. 

6.2. In eventualitatea in care Elefant este notificat sau primeste o plangere de la Clienti sau 

terti cu privire la incalcarea drepturilor unor terti in legatura cu Produsele ofertate prin 

intermediul Platformei Elefant, inclusiv, dar fara a se limita la drepturi de autor sau conexe, 

fotografii, imagini, design, denumire, marca, brevet etc., Elefant o va transmite Comerciantului, 

acesta fiind singurul raspunzator sa contacteze de indata titularul drepturilor in cauza si/sau 

persoana pretins pagubita, sa ia toate masurice necesare in vederea remedierii situatiei si sa 

despagubeasca in mod direct si integral Clientii afectati, orice terta persoana afectata si/sau 

Elefant atunci cand este cazul.  

6.3. De asemenea, in cazul in care Elefant suporta orice fel de cheltuieli, inclusiv judiciare 

sau extra-judiciare, plateste amenzi / despagubiri Clientilor si/sau tertilor conform unei 

tranzactii sau hotarari sau sufera prejudicii ca urmare a faptului ca declaratia/garantia de mai 

sus nu este exacta/adevarata si/sau Comerciantul nu s-a asigurat de sursa legitima a 

produselor si/sau materialelor vandute sau folosite pentru promovare, Comerciantul este 

obligat la plata integrala catre Elefant a acestor cheltuieli/costuri, despagubiri si orice alte 

prejudicii directe si indirecte suferite, in maxim 5 zile de la notificarea de catre Elefant. 
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6.4. Comerciantul recunoaste faptul ca, in derularea raporturilor contractuale, toate 

marcile inregistrate ale Elefant sau pentru care acesta detine licenta, sunt proprietatea 

exclusiva a Elefant sau a licentiatorilor acestuia, si nu vor putea fi folosite decat cu acordul 

prealabil, scris si expres al Elefant si doar in scopurile mentionate de catre acesta. 

6.5. Comerciantul intelege ca toate materialele asociate marcilor Elefant sunt si raman 

proprietatea exclusiva a Elefant, iar la incetarea raporturilor contractuale din orice motiv, 

Comerciantul va returna Elefant (fara a fi necesara o cerere expresa din partea Elefant) toate 

materialele, documentele, informatiile, suporturile, materialele publicitare si altele 

asemanatoare de natura similara primite sau create in scopul indeplinirii obligatiilor rezultate 

din Termeni si Conditii. 

6.6. Comerciantul ia act de faptul ca accesul la Platforma Elefant nu va constitui in niciun 

caz un transfer al proprietatii asupra Platformei Elefant, nici a codurilor lor sursa, nici a 

oricaror drepturi derivate aferente acestor instrumente IT. Toate drepturile de proprietate 

intelectuala aferente acestora si tuturor modificarilor si/sau actualizarilor acestor 

instrumente la o data ulterioara, inclusiv dezvoltarea legata de Produse, iar de la crearea lor, 

oricare dintre si toate drepturile de proprietate intelectuala derivate dintr-o lucrare, un 

echipament sau o inventie dezvoltata de Elefant asupra acestor instrumente IT, este si va 

ramane proprietatea exclusiva a Elefant. Elefant acorda Comerciantului un drept de folosinta 

nonexclusiva a acestor instrumente IT pe durata raporturilor contractuale din acesti Termeni 

si Conditii. De asemenea, tehnologia si know-how-ul, brevetate sau nu, incorporate in serviciile 

oferite de Elefant, raman proprietatea exclusiva a Elefant. 

6.7. In cazul in care Elefant primeste o sesizare din partea unui tert sau alt Comerciant 

conform careia au identificat articole din presa sau alte informatii cu privire la o presupusa 

incalcare a drepturilor de proprietate intelectuala de catre Comerciant si exista o aparenta de 

drept in acest sens, Elefant va lua toate masurile necesare, inclusiv va avea dreptul de a Bloca 

Produsele comercializate prin intermediul Platformei Elefant de indata, astfel cum sunt 

indicate prin sesizare, pana la clarificarea situatiei, fara a putea fi tinut responsabil pentru 

eventuale prejudicii sau nerealizarea unor venituri previzionate sau orice alte pierderi directe 

sau indirecte. Pana la clarificarea situatiei, Comerciantul se obliga sa nu intreprinda nicio 

actiune cu privire la Produsele care fac obiectul sesizarii.  

6.8. Comerciantul acorda Elefant, prin prezentul document, pe durata derularii raportului 

contractual in baza Termenilor si Conditiilor dar si dupa incetarea acestuia, nelimitat in timp, 

o licenta neexclusiva, cu titlu gratuit, nelimitata teritorial, pentru folosirea, reproducerea, 

afisarea, crearea unor opere derivate sau exploatarea in orice alt mod a numelui comercial, a 

marcilor inregistrate si orice continut transmis de Comerciant pe Platforma Elefant, pentru 

care garanteaza ca detine drepturile de proprietate sau de utilizare si ca le poate transmite 

Elefant conform celor precizate in Termeni si Conditii.  

6.9. Elefant poate redimensiona marcile, desenele sau alte configurari grafice ale 

drepturilor de proprietate intelectuala ale Comerciantului, in masura necesara afisarii. In mod 

expres Comerciantul declara ca toate fotografiile, informatiile aferente Produselor, precum si 

eventualele materiale publicitare realizate in legatura cu Produsele, vor putea fi folosite de 

catre Elefant, fara nicio restrictie, inclusiv dupa incetarea raporturilor contractuale in cazul 

acelor Produse listate de catre alti Comercianti pe Platforma Elefant si cu privire la care 

Comerciantul nu va pretinde niciun drept si nicio remuneratie. 

6.10. Comerciantul acorda Elefant, prin prezentul document, pe durata derularii raportului 

contractual in baza Termenilor si Conditiilor, dar si dupa incetarea acestor raporturi 

contractuale din orice motiv, nelimitat in timp dreptul de utilizare a numelui comercial, a 

marcilor inregistrate, fara a ne limita la acestea, in cadrul serviciilor de promovare online, 

campanii SEO etc. 
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6.11. Comerciantul va informa prompt pe Elefant cu privire la orice contrafacere ori afectare 

in orice mod a drepturilor de proprietate industriala si/sau intelectuala ale Elefant sau cu 

privire la orice acte de concurenta neloiala din partea tertilor care a ajuns la cunostinta sa pe 

durata derularii raportului contractuale in baza Termenilor si Conditiilor.  

 

 

7. RESTRICTIONAREA, SUSPENDAREA SI INTERDICTIA ACCESULUI COMERCIANTULUI 

LA PLATFORMA ELEFANT  

 

7.1. In cazul in care nu sunt respectate regulile de utilizare ale Platfomei Elefant, Termenii si 

Conditiile sau Reglementarile, Elefant poate lua o serie de masuri cu privire la Produsele 

comercializate de Comerciant pe Platforma Elefant, respectiv: 

i. Blocare Produs – masura constand in retragerea Produsului de pe Platforma Elefant, 

(reactivarea acestuia urmand sa se faca de catre Elefant conform propriei decizii), in 

cazul in care:  

- Comerciantul incalca oricare dintre obligatiile din Reglementari si Termeni si 

Conditiile cu privire la comercializarea Produsului respectiv, inclusiv a obligatiilor 

privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuala, Elefant urmand a 

informa Comerciantul cu privire la masura luata. In cazul in care remedierea este 

posibila (obtinerea avizelor/autorizatiilor necesare, modificarea descrierii / 

denumirii / specificatiilor, incarcarea documentelor necesare, etc.), Produsul va fi 

reactivat in cel mai scurt timp dupa dovada de remediere; 

- informatiile sau fotografiile nu respecta sau creeaza aparenta ca nu respecta toate 

conditiile prevazute in Termeni si Conditii, Elefant urmand a informa Comerciantul 

cu privire la masura luata. Reactivarea Produselor se va face in cel mai scurt termen 

dupa ce Elefant constata ca a fost indreptata neregula;  

- Elefant primeste reclamatii de la Clienti sau terti cu privire la calitatea, 

conformitatea Produsului, corectitudinea informatiilor prezentate  etc., iar acestea 

sunt insotite de documente doveditoare. In cazul in care, in urma verificarilor 

efectuate, se constata ca nu a existat nicio incalcare, Produsul va fi reactivat;  

- Exista o suprapunere mai mare de 30% intre Produsele Comerciantului si 

produsele altui Comerciant care are aceleasi administrator sau cel putin un asociat 

comun soti/sotie sau ruda de pana la gradul II inclusiv cu administratorul sau unul 

din asociatii Comerciantului si sunt suspiciuni de frauda cu privire la cele doua 

conturi sau in legatura cu produsele cu privire la care exista suprapuneri. In acest 

caz, produsele Comerciantului care s-a listat ultimul pe Platforma Elefant si cu 

privire la care exista suprapunere si suspiciuni de frauda vor fi Blocate. In cazul in 

care, ulterior Blocarii Produselor si informarii Comerciantilor cu privire la masura, 

aceasta activitate se repeta, la a treia abatere, Elefant va avea posibilitatea de a 

Inactiva Comerciantul care s-a listat ultimul pe Platforma Elefant pe motive de 

comportament ilicit si frauda; 

- Comerciantul nu respecta oricare din dispozitiile privind practicile comerciale 

corecte.  

si/sau 

ii. Inactivare Produs – retragerea Produsului de pe Platforma Elefant, reactivarea 

acestuia putand sa se faca de catre Elefant, in anumite conditii, in cazul in care:  

- au loc modificari semnificative cu potential de a fi incorecte si de a produce 

prejudicii Comerciantilor, avand in vedere istoricul de pret al respectivului 

Comerciant cu privire la Produsul respectiv, pretul produsului la care Comerciantul 

isi asociaza oferta, media preturilor din categoria din care face parte, iar 
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modificarile succesive de preturi intervin intr-un interval scurt. Reactivarea 

Produsului se va face imediat ce Comerciantul va confirma corectitudinea pretului. 

7.2. In cazul in care nu sunt respectate Termenii si Conditiile sau Reglementarile, Elefant 

poate lua una/mai multe masuri cu privire la Comerciantii care vand Produse pe Platforma 

Elefant, sens in care va comunica aceste masuri Comerciantului impreuna cu justificarea 

implementarii acestora, in scris, respectiv:  

 

i. Suspendare Temporara – Elefant poate lua aceasta masura in cazul: 

- Nerespectarea Regulilor de conduita. Suspendarea Temporara se va face pentru o 

perioada de 30 de zile, timp in care Comerciantul trebuie sa propuna un plan de 

imbunatatire. Masura poate fi prelungita pana la 90 de zile, in cazul in care 

Comerciantul nu propune un plan de imbunatatire sau acesta nu este unul 

satisfacator. Daca nici dupa cele 90 de zile Comerciantul nu propune un plan de 

imbunatatire, Elefant va putea rezilia unilateral Termenii si Conditiile prin 

transmiterea unei notificari catre Comerciant, care sa cuprinda data de la care 

rezilierea va avea loc, fara nicio alta formalitate ori interventia instantei de judecata 

sa fie necesara. De la data transmiterii notificarii de cate Elefant, Comerciantul nu 

va mai avea acces in Platforma Elefant. 

- Capacitatea maxima de procesare declarata este atinsa sau depasita (numarul 

maxim de comenzi care pot fi finalizate intr-o zi). In functie de comenzile primite si 

termenele de finalizare ale acestora, se va calcula cate comenzi are de procesat 

Comerciantul in fiecare zi, iar cand se ajunge la capacitatea de 100%, Comerciantul 

va fi informat ca, din datele existente, este posibil sa nu mai aiba capacitatea de a 

procesa comenzi, astfel incat sa fie respectate termenele de livrare. La solicitarea 

Comerciantului, Elefant poate decide sa il Suspende Temporar, pana la adaptarea 

capacitatii maxime de procesare. 

- Imposibilitatea de contactare a Comerciantului la datele de contact incarcate in 

Plaforma Elefant, in ciuda incercarilor repetate din partea Elefant. Suspendarea 

Temporara va dura pana cand Comerciantul va solicita ridicarea masurii. 

- Existenta unor suspiciuni de frauda (cum ar fi, dar fara a se limita la, utilizarea sau 

prezentarea de informatii sau documente false, incorecte sau incomplete, care ar 

putea avea ca efect prejudicierea Clientilor si/sau a Elefant; nedezvaluirea de 

informatii, cu acelaşi efect; lipsa intentiei de a onora Comenzile plasate de Clienti a 

caror plata a fost efectuata; utilizarea de practici inselatoare, in special cu privire la 

disponibilitatea anumitor Produse pe platforma Elefant, cu scopul de a prejudicia 

Clientii sau Elefant) sau de nerespectare a Reglementarilor. Elefant va face 

verificarile necesare in cel mai scurt termen, in functie de complexitatea situatiei si, 

in cazul confirmarii acestor suspiciuni, va informa Comerciantul in acest sens si va 

putea rezilia unilateral Termenii si Conditiile prin transmiterea unei notificari, fara 

nicio alta formalitate ori interventia instantei de judecata. De la data transmiterii 

notificarii de catre Elefant, Comerciantul nu va mai avea acces in Platforma Elefant.  

- Existenta unor datorii neachitate la scadenta. Masura Suspendarii Temporare va 

dura pana la achitarea tuturor datoriilor scadente sau acceptarea unui plan de 

esalonare. In cazul in care planul de esalonare nu va fi respectat, masura 

Suspendarii Temporare se poate lua din nou. 

- Comerciantul nu respecta dispozitiile legale privind Practicile Comerciale Corecte 

sau alte Reglementari. 

ii. Inactivare Comerciant – sanctiune care poate sa intervina pentru: 
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- aparitia unui al patrulea caz de Suspendare Temporara in decurs de 12 luni 

consecutive. Fiecare caz de Suspendare temporara se prescrie in termen de 12 luni; 

sau 

- Comerciantul nu respecta in mod repetat si se abate de la dispozitiile legale privind 

Practicile Comerciale Corecte sau alte Reglementari aplicabile. 

7.3. Pe durata in care se ia masura Suspendarii Temporare, Comerciantul va avea acces 

limitat in o anumita perioada, in acest interval Comerciantul avand posibilitatea de a 

procesa Comenzile plasate de Clienti pana la data suspendarii si cererile de retur 

inregistrate de Clienti, insa Produsele nu sunt active in Platforma Elefant, iar Comerciantul 

nu poate primi Comenzi de la Clienti. 

7.4. Anterior emiterii deciziei de Inactivare a Comerciantului, Elefant va comunica acestuia 

cu cel puţin 30 de zile înainte ca Inactivarea să intre în vigoare, o justificare a deciziei 

aplicate pe un suport durabil, in scris.  

7.5. În cazul Suspendării sau Inactivarii furnizării serviciilor, Elefant oferă Comerciantului 

ocazia de a clarifica faptele şi circumstanţele în cadrul procesului intern de soluţionare a 

reclamaţiilor. În cazul în care Suspendarea sau Inactivarea este revocată de către Elefant, 

acesta restabileşte accesul Comerciantului, oferindu-i inclusiv orice acces la date cu 

caracter personal sau de altă natură, sau la ambele, care rezultă din utilizarea serviciilor 

Platformei Elefant  înainte ca Suspendarea sau Inactivarea să producă efecte. 

7.6. Perioada de preaviz menţionată la art. 7.4. de mai sus, nu se aplică în urmatoarele cazuri:   

a. face obiectul unei obligaţii juridice sau regulamentare în virtutea căreia 

Elefant trebuie să Inactiveze în totalitate furnizarea serviciilor sale către un 

anumit Comerciant într-un mod care nu îi permite să respecte perioada de 

preaviz menţionată, sau   

b. îşi exercită un drept de sistare dintr-un motiv imperativ în temeiul dreptului 

intern, care este în conformitate cu dreptul Uniunii;   

c. poate demonstra că respectivul Comerciant în cauză a încălcat în mod repetat 

Termenii şi condiţiile, ceea ce a dus la Suspendarea sau Interdictia furnizării 

în totalitate a serviciilor pe Platforma Elefant.   

    7.7. În cazurile în care perioada de preaviz prevăzută la art. 7.4. nu se aplică, Elefant  

furnizează Comerciantului în cauză, fără întârzieri nejustificate, o justificare a respectivei 

decizii pe un suport durabil. 

 

8. CONFIDENTIALITATE  
 

8.1. Termenul „informatii confidentiale” cuprinde:  

a. Toate clauzele Termenilor si Conditiilor; 

b. Toate informatiile, in forma tangibila sau intangibila, de natura profesionala, comerciala, 

tehnica, financiara ori de alta natura, care sunt create, dezvoltate, primite, adunate sau 

folosite in cursul sau in legatura cu activitatea Partilor, inclusiv, dar fara a se limita la, 

informatii aferente identitatii afiliatilor, partenerilor comerciali, consultantilor, angajatilor 

partilor, incluzand in continuare, dar fara a se limita la, conditii de comert, metode de 

afaceri, planuri corporative, sisteme de management, finante, cristalizarea unor noi 

oportunitati de afaceri sau proiecte de cercetare si dezvoltare ale partilor sau ale 

partenerilor comerciali ai afiliatilor Partilor, costuri, intelegeri contractuale, cercetari de 
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piata, drepturi de proprietate intelectuala detinute sau folosite, infrastructura IT, politica 

de promovare, propuneri de dezvoltare si extindere ale activitatii partilor sau orice alte 

aspecte care au legatura cu promovarea sau vanzarea oricaror produse sau servicii trecute, 

prezente sau viitoare ale partilor sau ale afiliatilor sau partenerilor comerciali ai Partilor, 

incluzand, fara a se limta la informatii si planuri cu privire la vanzari, cote de piata si 

statistici cu privire la preturi, planuri de marketing, rapoarte de cercetare de piata, tehnici 

de vanzare, liste de preturi, preturi de cumparare, structura reducerilor si a discounturilor, 

materiale promotionale si de publicitate, numele, adresele, numerele de telefon si numele 

de contact ale Clientilor si ale potentialilor Clienti si ale furnizorilor si ale potentialilor 

furnizori ai partilor sau afiliatilor si partenerii comerciali ai partilor, natura activitatii lor, 

formule de comert, procese, inventii, desene, know- how, descoperiri si informatii tehnice 

cu privire la crearea, producerea sau furnizarea oricaror produse sau servicii trecute, 

prezente sau viitoare ale partilor sau ale afiliatilor si partenerilor comerciali ai Partilor; 

c. Toate opiniile, sugestiile, rapoartele, notele, datele, analizele, compilatiile, studiile sau alte 

documente pregatite de Elefant cu ocazia executarii sau indeplinirii sarcinilor si 

atributiilor sale prevazute in Termeni si Conditii sau care interpreteaza, comenteaza, 

contin, sunt derivate de la sau reflecta intr-un alt mod astfel de sarcini sau documentele 

deiicrise in Termeni si Conditii. 

8.2. Partile se obliga una fata de cealalta, obligatia continuand sa fie valida si sa produca efecte 

depline atat pe perioada de aplicare a Termenilor si Conditiilor cat si ulterior, pentru o durata 

de 3 (trei) ani, fara a tine cont de incetarea aplicarii Termenilor si Conditiilor sau de 

desfasurarea sau indeplinirea obligatiilor si atributiilor lor conform Termenilor si Conditiilor, 

sa: 

a. pastreze stricta confidentialitate si sa nu divulge sau sa nu permita divulgarea catre orice 

persoana a oricarei Informatii Confidentiale; si 

b. sa nu foloseasca nicio Informatie Confidentiala decat in scopul indeplinirii obligatiilor sale 

conform prezentilor Termeni si Conditii si in niciun alt scop, si sa nu permita folosirea 

oricarei Informatii Confidentiale de catre orice terta persoana decat cu aprobarea scrisa a 

celeilalte Parti 

8.3. Prevederile de mai sus nu se vor aplica daca si in masura in care Informatiile Confidentiale: 

a. trebuie dezvaluite conform legii sau reglementarilor aplicabile si, in aceste circumstante, 

numai cu conditia ca, imediat ce apare o solicitare in acest sens, Partile sa se informeze 

reciproc si sa ia toate masurile rezonabile pentru a coopera in actiunile pe care le considera 

necesare pentru protejarea intereselor lor. In orice caz, divulgarea se va referi numai la acea 

parte din Informatiile Confidentiale in mod strict necesar a fi divulgata, iar Partilor vor 

coopera in privinta datei si continutului divulgarii si se vor asigura ca persoanele carora 

Informatiile Confidentiale le sunt divulgate cunosc natura confidentiala a acestora si 

continua sa o respecte; 

b. sunt informatii cu privire la care Partile convin in scris ca nu au un caracter confidential 

c. sunt publicate sau accesibile publicului general altfel decat prin incalcarea de catre o Parte 

a Termenilor si Conditiilor sau a oricarei alte obligatii de confidentialitate; 

d. sunt dezvaluite catre membrii grupului din care face parte cealalta Parte; 

e. sunt dezvaluite de catre Elefant catre terti (ex. institutii financiare) informatii minime cu 

privire la activitatea comerciantilor pe Platforma Elefant, daca si numai daca aceste 

informatii sunt necesare analizarii posibilitatii dezvoltarii de proiecte in comun cu acei terti, 

in scopul de a oferi servicii aditionale in conditii cat mai avantajoase pentru comerciantii de 

pe Platforma Elefant;  

f. trebuie dezvaluite publicului / Clientilor, in vederea indeplinirii obligatiilor din Termeni si 

Conditii.  
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8.4. Obiectul si durata prelucrării, natura si scopul prelucrării, tipurile de date cu caracter 

personal prelucrate aferent executarii Termenilor si Conditiilor (ex. datele Clientilor), 

categoriile de persoane, drepturile si obligațiile Elefant si ale Comerciantului cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal, sunt detaliate in Anexa privind Datele cu Caracter 

Personal.  

8.5. Comerciantul isi prezinta acordul prin prezentul sa permita Elefant să utilizeze orice 

informatii si documente furnizate atat in procesul de inregistrare cat si ulterior, pe durata 

derularii Termenilor si Conditiilor, inclusiv, dar fara a se limita la, numele companiei, sediul 

social, actionari/asociati si/sau administratori in scopul efectuarii de verificari cu privire la 

reputatia Comerciantului si a persoanelor care il detin/administreaza.  

 

9. DURATA. DENUNTARE. REZILIERE  

 

9.1. Termenii si Conditiile vor intra in vigoare la data acceptarii acestora de catre Comerciant 

prin intermediul Platformei Elefant, pentru o perioada nedeterminata. 

9.2. Raportul contractual existent in baza prezentelor Termeni si Conditii dintre Elefant si 

Comerciant, va putea inceta in oricare din urmatoarele situatii:  

a. in baza acordului scris al Partilor; 

b. prin denuntare unilaterala, de catre Comerciant, cu respectarea unui preaviz de 40 zile, caz 

in care niciuna dintre Parti nu va putea solicita daune interese, despagubiri si/sau alte 

pretentii materiale sau de alta natura pentru incetarea raporturilor contractuale prin 

denuntare unilaterala. Pana la implinirea termenului de preaviz, accesul Comerciantului in 

Platforma Elefant nu va fi restrictionat (daca nu intervine un caz de Suspendare, etc) si va 

datora Comisionul aferent Comenzilor plasate prin intermediul Platformei; 

c. Prin denuntarea unilaterala de catre Comerciant, in termen de 15 zile de la data la care 

Elefant modifica Termenii si Conditiile, in cazul in care Comerciantul nu este de acord cu 

modificarile propuse de Elefant. Pana la implinirea termenului de preaviz, accesul 

Comerciantului in Platforma Elefant nu va fi restrictionat, (daca nu intervine un caz de 

Suspendare, etc) si va datora Comisionul aferent Comenzilor plasate prin intermediul 

Platformei; 

d. prin denuntare unilaterala de catre Elefant, cu respectarea unui termen de preaviz de 40 

(patruzeci) zile, caz in care niciuna dintre Parti nu va putea solicita daune interese, 

despagubiri si/sau alte pretentii materiale sau de alta natura pentru incetarea raporturilor 

contractuale prin denuntare unilaterala. In primele 20 de zile de la transmiterea notificarii, 

accesul Comerciantului in Platforma Elefant nu va fi restrictionat. Dupa depasirea primelor  

20 de zile de la primirea notificarii, Comerciantul va avea doar posibilitatea de a gestiona 

Comenzile deja plasate, retururile si alte cereri/reclamatii venite din partea Clientilor dar 

Produsele nu vor mai fi active in Platforma Elefant si nu vor mai putea fi plasate Comenzi. 

Dupa implinirea termenului de 40 de zile, Comerciantul nu va mai avea acces in Platforma 

Elefant; 

e. prin denuntarea unilaterala de catre Elefant, cu respectarea unui termen de preaviz de 40 

de zile, in cazul in care Comerciantului ii este comunicata o noua metoda de plata a 

Comisionului pentru utilizarea Platformei Elefant si care se constituie intr-o modificare a 

Termenilor si Conditiilor, iar Comerciantul nu este de acord cu aceasta;  

f. prin rezilere, de catre oricare dintre Parti, la expirarea unui termen de 30 (trezeci) de zile 

de la data notificarii, fara nicio alta formalitate sau interventia instantei de judecata in cazul 

in care o Parte isi incalca oricare dintre obligatiile prevazute in Termeni si Conditii care nu 

fac obiectul unor clauze exprese de incetare si daca nu remediaza incalcarea in termenul 

acordat prin notificare; 
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g. prin reziliere de catre Elefant, la expirarea unui termen de 30 (treizeci) de zile de la data 

notificarii, fara ca nicio alta formalitate ori interventia instantei de judecata sa fie necesara, 

in cazul in care Comerciantul se afla intr-o situatie care a determinat Inactivarea 

Comerciantului; 

h. prin reziliere de catre Elefant, de la data transmiterii notificarii, fara nicio alta formalitate 

ori interventia instantei de judecata, ca urmare a constatarii incalcarii obligatiilor din 

Reglementari si Termeni si Conditiile cu privire la comercializarea Produsului, inclusiv a 

obligatiilor privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuala, a caror remediere 

nu este posibila, a unui caz de Deviere a Comenzilor/Clientilor sau in alte cazuri expres 

prevazute in Termeni si Conditii. De la data transmiterii notificarii de cate Elefant, 

Comerciantul nu va mai avea acces in Platforma Elefant; 

i. prin reziliere de catre Elefant, de la data transmiterii notificarii, fara nicio alta formalitate 

ori interventia instantei de judecata, ca urmare a constatarii de catre Elefant a faptului ca 

asociatul, administratorul, sotul/sotia sau ruda de pana la gradul II inclusiv a asociatului 

sau administratorului a avut calitatea de asociat sau administrator in alta societate cu care 

anterior Elefant a incetat colaborarea ca urmare a nerespectarii obligatiilor contractuale; 

j. alte cazuri expres prevazute in Termeni si Conditii;  

9.3. Incetarea sub orice forma a raporturilor contractuale nu are efect asupra obligatiilor 

scadente intre Parti (ex. obligatia de plata a Comisionului). 

9.4. Dupa incetarea raporturilor contractuale in baza Termenilor si Conditiilor, indiferent de 

motiv, vor ramane in contul Comerciantului din Platforma Elefant informatii istorice cu privire 

la activitatea desfasurata de acesta pe Platforma Elefant (istoric comenzi, reclamatii, retururi, 

date financiare, etc.). 

 

10. RASPUNDEREA PARTILOR. LIMITAREA RASPUNDERII  

 

10.1. In eventualitatea in care oricare dintre Parti nu isi respecta obligatiile in 

conformitate cu Termenii si Conditiile sau cele stipulate in Reglementari, Partea in culpa isi va 

asuma responsabilitatea pentru daunele cauzate celeilalte Parti, Clientilor si/sau tertilor, dupa 

caz, iar cealalta Parte va avea dreptul sa solicite Partii in culpa sa ii restituie sumele pe care le-a 

platit in conformitate cu respectivele Comenzi si/sau contravaloarea Produselor ce fac obiectul 

respectivelor Comenzi si/sau Comisioanele aferente, precum si orice alte cheltuieli sau 

despagubiri suportate in legatura cu respectivele Comenzi si/sau cu promovarea si/sau 

vanzarea Produselor.  

10.2. Elefant  are dreptul la repararea integrala a prejudiciului, indiferent de natura 

acestuia, pe care l-a suferit ca urmare a indeplinirii cu intarziere, indeplinirii necorespunzatoare 

sau neindeplinirii propriu-zise, totale sau partiale a oricareia dintre obligatiile asumate de catre 

Comerciant in conformitate cu Termenii si Conditiile.  

10.3. Elefant isi rezerva dreptul ca, in cazul in care, oricare din obligatiile asumate de 

catre Comerciant in conformitate cu Termenii si Conditiile, nu sunt respectate de catre acesta si 

determina efecte negative asupra activitatii si imaginii Elefant, sa interzica accesul 

Comerciantului la contul sau din Platforma Elefant. 

10.4. Pana la indeplinirea si/sau remedierea de catre Comerciant a oricaror si tuturor 

obligatiilor conform Termenilor si Conditiilor, Elefant poate lua, dupa caz, masura Suspendarii 

Temporare sau a Inactivarii Comerciantului, Comerciantul neavand nicio pretentie in acest sens 

si neputand invoca nicio despagubire/masura reparatorie. 

10.5. In cazul in care Comerciantul are o structura tehnica, organizatorica si/sau 

comerciala in care sunt inclusi si alti comercianti, listand astfel pe Platforma Elefant atat produse 

care sunt vandute de Comerciant, cat si produse care sunt comercializate de catre acesti 
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comercianti (neinregistrati pe Platforma Elefant), Comerciantul care a acceptat Termenii si 

Conditiile raspunde atat in fata Clientilor, cat si fata de Elefant cu privire la activitatea acestor 

comercianti aferenta Platformei Elefant si la respectarea de catre acestia a Termenilor si 

Conditiilor si a regulilor de functionare a Platformei Elefant. Astfel, Comerciantul raspunde cu 

privire dar fara a se limita la: reclamatiile Clientilor, asigurarea garantiei, respectarea conditiilor 

de retur, a drepturilor de proprietate intelectuala,  emiterea corespunzatoare catre Clienti a 

documentelor financiar-contabile, despagubiri, etc.. Pentru claritate, prin acceptarea de catre 

Comerciantul care are o astfel de structura a Termenilor si Conditiilor, acesta accepta ca Elefant 

nu va avea nicio relatie comerciala directa cu comerciantii pentru care Comerciantul asigura 

aceasta structura, riscul activitatii de comercializare pe Platforma Elefant apartinand exclusiv 

Comerciantului. Comerciantul are obligatia de a incunostiinta Elefant despre existenta unei 

astfel de stucturi organizatorice inainte de a accepta Termenii si Condițiile sau imediat ce a 

infiintat/dobandit astfel de structuri (nefurnizarea acestor date poate constitui motiv de 

Suspendare Temporara / Inactivare).  

 

 

11. FORTA MAJORA 

 

11.1. Orice imprejurare care este imposibil de prevazut si invincibila, independenta de vointa 

oricareia dintre Parti, care survine pe durata aplicarii Termenilor si Conditiilor si care face 

imposibila indeplinirea obligatiilor asumate, va fi considerata Forta Majora si va exonera 

Partea care o invoca de indeplinirea respectivei obligatii. 

11.2. Partea care invoca Forta Majora trebuie sa notifice cealalta Parte in termen de 10 (zece) 

zile lucratoare de la data la care au survenit imprejurarile si sa puna la dispozitie documentele 

care atesta Forta Majora, eliberate de Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti, 

respectiv din capitala tarii in care Comerciantul are sediul social, in termen de 30 (treizeci) de 

zile lucratoare de la acea data. 

11.3. In timpul unui eveniment de Forta Majora care impiedica una sau ambele Parti sa-si 

efectueze obligatiile, Partile sunt exonerate de indeplinirea obligatiilor lor. Daca Forta Majora 

nu inceteaza in termen de 3 (trei) luni de la notificarea sa, oricare dintre Parti poate denunta 

Termenii si Conditiile.  

 

 

12. NOTIFICARI  

 

12.1. Orice comunicare sau notificare adresata Elefant este valabil indeplinita daca va fi 

transmisa prin posta cu confirmare de primire la adresa: Bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 5 – 7, et. 5, 

Sector 2, Bucuresti sau la adresa de e-mail marketplace@elefant.ro 

12.2. Comunicarile sau notificarile adresate Comerciantului se vor face la datele de contact 

mentionate in contul Comerciantului din Platforma Elefant, daca nu se prevede in prezentul 

document ca notificarea se face chiar in contul Comerciantului din Platforma Elefant. 

12.3. Comerciantul se obliga sa informeze de indata Elefant in cazul in care intervin modificari 

cu privire la datele de identificare, adresa si/sau numarul de fax si/sau adresa de e-mail 

indicate pentru comunicari, notificari sau avizari, precum si persoanele de 

contact/reprezentatii desemnati, in caz contrar comunicarile facute de Elefant Comerciantului 

la adresele initial indicate vor fi considerate valabil indeplinite.  

 

 

13. LEGEA APLICABILA  



16 
 

 

13.1. Interpretarea, valabilitatea si executarea dispozitiilor prezentilor Termeni si Conditii, 

precum si toate drepturile si actiunile la dispozitia Partilor in conformitate cu prezentii 

Termeni si Conditii vor fi guvernate de legea din Romania 

13.2. Orice disputa sau pretentie ce rezulta din sau in legatura cu Termenii si Conditiile care 

nu a fost sau nu a putut fi solutionata pe cale amiabila, se va solutiona de catre instanta 

judecatoreasca competenta din Bucuresti. 

 

 

 

14. LISTAREA PRODUSELOR PE PLATFORMA ELEFANT  

 

14.1. Comerciantul va incarca in Platforma Elefant caracteristicile si specificatiile tehnice 

ale Produselor, cu respectarea regulilor cuprinse prin Termeni si Conditii (inclusiv in Anexe), 

Elefant avand dreptul de a refuza sa prezinte Produse care nu corespund profilului Platformei 

Elefant sau nu respecta specificatiile tehnice ale acesteia sau alte prevederi, conform 

documentatiei contractuale. Prezentarea Produsului pe Platforma Elefant nu reprezinta 

garantia conformitatii Produselor exprimata de catre Elefant cu privire la Produsele 

respective, Elefant avand dreptul de a verifica informatiile si/sau pozele despre Produsele 

prezentate in orice moment si de a Bloca Produsele pe care le considera necorespunzatoare, 

notificand in consecinta Comerciantul.  

14.2. Fara a contraveni altor prevederi din Termeni si Conditii, Comerciantul este 

singurul raspunzator pentru caracteristicile tehnice, descriere, eticheta, pret, fluctuatii de pret, 

orice imagine/grafica/fotografie/desen/ilustratie aferente sau in legatura cu Produsele 

acestuia si care sunt prezentate pe Platforma Elefant.  

 

 

15. PRELUAREA, PROCESAREA SI LIVRAREA COMENZILOR 

 

15.1. Elefant preia Comenzile Clientilor pe oricare dintre canalele de colectare a cererilor 

Clientilor pe care Elefant le pune, in orice moment, la dispozitia acestora si le va transmite catre 

Comerciant prin intermediul Platformei Elefant. 

15.2. Comerciantul va raspunde fiecarei Comenzi a Clientului transmisa de Elefant prin 

Platforma Elefant si va actualiza statusurile prin intermediul Platformei Elefant, consecutiv, 
dupa cum urmeaza: 

a. Imediat dupa transmiterea Comenzii de catre Elefant, Comerciantul va confirma 

receptionarea Comenzii si va rezerva produsele comandate, aplicand Statusul Comanda 

preluata. 

b. Comanda este anulata in Platforma Elefant direct de catre Comerciant prin aplicarea 

Statusului Comanda anulata de Comerciant. 

c. Clientul sau Elefant la solicitarea Clientului, anuleaza Comanda, aplicand Statusul 

Comanda anulata de Client. 

d. Comerciantul va derula operatiunile logistice necesare pregatirii Produselor aferente 

Comenzii (picking), aplicand Statusul Comanda pregatita 

e. Comerciantul va emite documentele fiscale si, daca este cazul, AWB din Platforma Elefant, 

insotit de Statusul Comanda finalizata. 
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f. Clientul returneaza un Produs dintr-o Comanda finalizata sau Produsul dintr-o Comanda 

finalizata nu a mai fost expediat Clientului si comanda nu a fost anulata de Comerciant, 

indiferent daca a fost emis sau nu AWB, purtand Statusul aferent Comanda stornata sau 

produs Stornat din Comanda.  

15.3. Pentru toate Comenzile finalizate, indiferent daca s-a emis sau nu AWB din Platforma 

Elefant, Comanda va putea fi stornata in termen de 5 de la finalizare. 

15.4. Pentru primirea unui status de “Returnat Expeditorului” pentru o Comanda pentru care 

s-a emis AWB din Platforma Elefant, Comerciantul poate storna Comanda intr-un termen egal 

cu perioada de retur din contul Comerciantului, la care se adauga un termen de 5 zile. 

15.5. Pentru stornarea unei Comenzi pentru care nu exista cerere de retur din partea 

Clientului, indiferent daca a fost sau nu expediata cu AWB emis din Platforma Elefant, 

Comerciantul poate crea o cerere de retur in termen egal cu perioada de retur din contul 

Comerciantului, la care se adauga un termen orientativ indicat de catre Elefant, iar la 

finalizarea acestei cereri de retur, Comanda va trece automat in status Comanda stornata.  

15.6. Toate modificarile asupra Comenzii de catre Comerciant vor fi efectuate de acesta doar 

cu acordul Clientului si cu efectuarea imediata a modificarilor in Platforma Elefant. In situatia 

in care modificarile asupra Comenzii sunt efectuate in afara Platformei Elefant (ex. modificare 

locatie livrare fara consemnarea in Platforma Elefant), Comerciantul se obliga sa transmita in 

scris, imediat catre Elefant prin intermediul Platformei modificarile efectuate. Elefant isi 

rezerva dreptul, fara a avea insa obligatia de a verifica corectitudinea statusurilor si 

modificarilor efectuate de catre Comerciant, inclusiv dar fara a se limita la verificari prin 

sondaje in randul Clientilor. Comerciantul este singurul care poate fi tinut raspunzator fata de 

Clienti, terti si Elefant pentru prejudiciile cauzate in cazul efectuarii de modificari asupra 

Comenzii fara acordul Clientului si/sau fara efectuarea imediata a modificarilor in Platforma 

Elefant sau instiintarea imediata a Elefant.  

15.7. Comerciantul se obliga sa emita documentele fiscale respectand pretul Comenzii afisat 

pe Platforma Elefant la momentul plasarii Comenzii. In cazul aparitiei unor diferente de pret 

ca urmare a unor erori ale Comerciantului, acesta se obliga sa suporte cheltuielile generate ca 

urmare a aparitiei respectivei erori. In cazul in care se doreste stornarea documentelor fiscale 

dupa 60 de zile de la emiterea acestora, Comerciantul va trebui sa arate motivele pentru care 

nu le-a stornat pana la acea data si sa transmita documentele doveditoare. 

15.8. Pretul Produselor afisat de catre Comerciant pe Platforma Elefant trebuie sa includa 

toate taxele legale, astfel incat Clientii sa fie corect si complet informati cu privire la costul 

Produselor, fiind mentionata si valoarea TVA, si dupa caz, taxa verde sau orice alte taxe si 

impozite asociate Produsului, Elefant nefiind tinut responsabil pentru determinarea, 

indicarea, colectarea/retinere sau plata vreunei taxe sau unui impozit referitor la Produsele 

Comerciantului vandute prin intermediul Platformei Elefant.  

15.9. Comerciantul accepta prin prezentul faptul ca modalitatile de plata a Comenzilor puse la 

dispozitia Clientilor sunt: plata Ramburs numerar sau card bancar la primirea coletului acolo 

unde curierul poate asigura aceasta din urma metoda de plata; online, prin card bancar; prin 

transfer bancar (OP) in contul Comerciantului indicat de catre acesta si comunicat catre Elefant 

in acest sens pentru afisarea in Platforma Elefant, precum si prin orice alta modalitate pusa la 

dispozitie pe Platforma Elefant pentru achitarea Produselor. 

15.10. Elefant va investiga acuratetea informatiilor oferite de Clienti si va suporta, daca 

este cazul, riscul fraudei cu carduri bancare de catre Clienti numai in limitele si in conditiile 

impuse de Reglementari.  

15.11.  Pentru evitarea oricarui dubiu, Elefant nu va fi raspunzator pentru a face verificari 

privind capacitatea si legalitatea achizitiilor facute de Clienti.   

15.12. Elefant va putea sa puna la dispozitia institutiilor financiar-bancare interesate si 

organelor de ancheta informatii utile de identificare a Comerciantului si a tranzactiilor 
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suspecte de frauda sau confirmate ca fiind frauduloase, realizate pe Platforma Elefant pentru 

Produsele Comerciantului.  

15.13. Platile de tip ramburs efectuate de catre Clienti, vor fi transferate de catre curier 

catre Comerciant.  

15.14. Livrarea Produselor este in responsabilitatea exclusiva a Comerciantului. 

Comerciantul se obliga sa asigure livrarea catre Clienti a Produselor aferente Comenzilor, 

conform standardelor Platformei Elefant si solicitarilor Clientilor, la adresa indicata de catre 

Client, prin intermediul unui curier reputabil.  

15.15. Comerciantul se angajeaza sa respecte termenele de livrare incarcate in Platforma 

Elefant precum si locul de livrare indicat in Comanda Clientului. Orice modificare a termenelor 

de livrare trebuie comunicata catre si agreata impreuna cu Clientul, la adresa de e-mail a 

Comerciantului care va fi indicata in cuprinsul Termenilor si Conditiilor Comerciantului.  

15.16. Orice reclamatie primita din partea Clientilor si tertilor cu privire la Comenzi in timpul 

Orelor Lucratoare trebuie solutionata de catre Comerciant in aceeasi Zi Lucratoare. 

Reclamatiile primite in afara Orelor Lucratoare vor fi solutionate in urmatoarea Zi Lucratoare, 

iar Elefant nu poarta raspunderea solutionarii reclamatiilor si nici nu va responsabil cu 

solutionarea acestora. 

15.17. Comerciantul va asigura completarea corespunzatoare pentru fiecare Comanda a 

tuturor documentelor de transport in Platforma Elefant si le va atasa Produselor aferente 

Comenzilor.  

 

16. RECLAMATIILE CLIENTILOR SI SOLUTIONAREA ACESTORA.  

 

16.1. Comerciantul va acorda Elefant sprijinul necesar in vederea informarii corecte, complete 

si la timp a Clientilor cu privire la Produse si Comenzi si va raspunde prompt si corect 

solicitarilor Elefant, inclusiv solicitarilor Clientilor venite prin intermediul Elefant sau celor 

directe provenite de la Clienti, cu privire la fiecare Comanda si/sau Produs.  

16.2. In cazul in care Comerciantul nu va raspunde in termenele stabilite in Termeni si Conditii 

Elefant sau Clientilor, Elefant are dreptul de a se substitui Comerciantului si oferi Clientului un 

raspuns care va deveni opozabil Comerciantului, inclusiv din perspectiva sumelor / 

demersurilor pe care le implica. 

16.3. Comerciantul este raspunzator pentru toate obligatiile ce ii revin in relatia cu Clientii si 

dupa incetarea raporturilor contractuale cu Elefant in baza Termenilor si Conditii. In cazul 

nerespectarii acestora, Elefant isi rezerva dreptul de a acoperi prejudiciul Clientilor, iar in acest 

caz Comerciantul va fi tinut raspunzator pentru plata sumelor platite de Elefant catre Clienti 

impreuna cu orice alte cheltuieli/costuri suportate de Elefant cu acestea.  

16.4. In cazul unor informatii eronate puse la dispozitie Clientului de catre Comerciant pe 

Platforma Elefant/prin comunicarea cu Clientul, Clientul poate solicita executarea Comenzii 

conform informatiilor eronate prezentate pe Platforma Elefant/comunicarea cu Comerciantul 

sau poate renunta la Comanda efectuata si poate solicita returnarea banilor, caz in care Elefant 

nu poate fi facut raspunzator pentru asemenea situatii, cu exceptia cazului in care informatiile 

eronate sunt urmarea culpei Elefant.  In cazul aparitiei oricareia dintre aceste situatii (cu 

exceptia culpei Elefant), Comerciantul se obliga sa execute Comanda conform solicitarii 

Clientului si sa suporte orice prejudicii aduse Clientului si/sau Elefant.  

16.5. Comerciantul este raspunzator pentru orice eventuale daune suportate de catre Elefant 

ca urmare a calitatii sau neconformitatii Produselor livrate si/sau comercializate fara 

respectarea conditiilor legale, fiind singurul care va raspunde pentru orice litigiu si consecinte 

care ar putea interveni in legatura cu Clientii si/sau in legatura cu Produsele care au facut 

obiectul Comenzii, cu exceptia situatiilor ce implica culpa exclusiva Elefant. In acest sens, 

Comerciantul raspunde si pentru producatorii/furnizorii Produselor. 



19 
 

16.6. Cu exceptia propriei culpe exclusive, Elefant este exonerat de orice raspundere in ceea 

ce priveste reclamatiile facute de Clienti in legatura cu Produsele aferente Comenzilor. In 

situatia in care, desi nu are vreo culpa in privinta situatiei pentru care s-a formulat reclamatia, 

dar datorita prevederilor legale aplicabile Elefant este obligat sa raspunda reclamatiilor 

Clientilor sau solicitarilor institutiilor competente in domeniu, aceste reclamatii vor fi 

comunicate imediat de Elefant, iar Comerciantul are obligatia de a furniza catre Elefant, in 

termen de 2 (doua) zile lucratoare din momentul primirii reclamatiei toate informatiile in 

legatura cu Produsele pentru care s-a formulat reclamatia, daca acestea sunt necesare in 

vederea solutionarii reclamatiei, iar in cazul in care organele abilitate de control impun un 

termen, in termenul impus de catre organele de control. Refuzul Comerciantului de a pune la 

dispozitia Elefant  informatiile solicitate sau lipsa de raspuns din partea acestuia in termenul 

mentionat mai sus indreptateste Elefant sa ia orice masura considera necesara pentru 

solutionarea reclamatiei in cauza, Comerciantul fiind obligat sa suporte integral orice 

prejudicii, daune sau costuri suportate astfel de Elefant. 

16.7. Eventualele reclamatii ale Clientului, referitoare la modalitatea de gestionare a 

reparatiilor efectuate pentru Produsele achizitionate de pe Platforma Elefant, vor fi 

comunicate catre Comerciantul- vanzator al respectivelor Produse. In cazul in care reclamatiile 

aduc prejudicii materiale sau morale Elefant, acesta isi rezerva dreptul de a inceta raporturile 

contractuale prin reziliere unilaterala, fara interventia instantei sau alte formalitati, pentru 

culpa Comerciantului, cu perceperea de daune interese. 

16.8. In cazul in care un Produs nu este adus la conformitate in termenul legal sau aducerea la 

conformitate nu este efectuata corespunzator, Elefant are dreptul de a plati Clientului 

contravaloarea Produsului, Comerciantul fiind tinut sa plateasca contravaloarea Produsului 

catre Elefant. In caz contrar, Elefant are dreptul sa aplice suma respectiva la Comisionul aferent 

lunii urmatoare celei in care a fost facturata de Elefant catre Comerciant contravaloarea 

Produsului.  

 

17. ANULAREA COMENZILOR. EXERCITAREA DREPTULUI DE RETRAGERE AL 

CLIENTULUI. RETURNAREA PRODUSELOR 

 

17.1. Comenzile plasate pe Platforma Elefant pot fi anulate de catre:  

a. Client;  

b. Elefant la solicitarea Clientului exprimata anterior expedierii/livrarii, caz in care 

Comerciantul va actualiza imediat statusul Comenzii prin Platforma Elefant; 

c. de catre Comerciant, din motive obiective si independente de culpa sa, care il fac sa 

nu poata livra Produsele in cantitatea si la termenul stabilit; 

17.2. Cu exceptia situatiilor in care Produsul nu mai era disponibil in stoc (Clientul a fost 

informat de Comerciant ca Produsul nu mai este disponibil in stoc si a anulat comanda pentru 

ca fie nu mai dorea sa astepte, fie nu a dorit inlocuirea cu un alt Produs), Clientul nu este 

multumit de termenul de livrare, Comerciantul i-a cerut Clientului sa anuleze Comanda, 

Comenzile anulate de Clienti sau de Elefant la solicitarea Clientului nu vor fi imputabile Elefant 

si nici Comerciantului. 

17.3. Clientul are dreptul de a-si exercita dreptul de retragere din contractul la distanta, in 

termenul si conditiile mentionate in Reglementarile in vigoare si Termenii si conditiile 

Comerciantilor din Platforma Elefant.  

17.4. Comerciantul va anunta imediat Elefant la primirea de la Client a oricarui Produs 

returnat conform Reglementarilor, in caz contrar Elefant este indreptatit sa aplice si sa retina 

Comisionul aferent respectivei vanzari indiferente de motivul care a condus la returul 

produsului. 
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17.5. Comerciantul este de acord cu faptul ca, la exercitarea dreptului de retragere, Clientii pot 

sa opteze pentru rambursarea sumelor aferente Produselor returnate in bani. 

17.6. In cazul exercitarii de catre Client a dreptului de retragere conform Reglementarilor, 

Elefant va solicita PayU sa ramburseze Clientului sumele aferente Produselor returnate, in 

termenul de returnare stabilit de Reglementarile aplicabile.  

17.7. In situatia in care Clientul returneaza Produsele ca urmare a neconcordantei intre 

Produsele Comandate si Produsele livrate si/sau sesizeaza fie Elefant, fie Comerciantului o 

astfel de situatie, Comerciantul raspunde pentru prejudicii si se obliga sa livreze Comanda 

corecta catre Client, conform solicitarilor acestuia, pe riscul si cheltuiala Comerciantului. In 

cazul in care Clientul sesizeaza Elefant si Comerciantul nu livreaza Comanda corecta in termen 

de 14 zile de la inregistrarea de catre Client a cererii de retur, Elefant este indreptatit sa 

ramburseze Clientului contravaloarea Produselor returnate, urmand a recupera de la 

Comerciant sumele corespunzatoare prin adaugarea acestora la Comisionul care se va factura 

Comerciantului in luna imediat urmatoare. In cazul in care se vor aplica astfel de sume, Elefant 

va informa Comerciantul cu privire la suma care a fost aplicata. 

 

18. DREPTUL DE GARANTIE SI SERVICE-UL 

 

18.1. Fiecare Produs va beneficia de garantie conform Reglementarilor in vigoare 

corespunzatoare Produselor respective. Clientul va fi informat cu privire la conditiile de 

garantie prin Platforma Elefant, inainte de achizitionarea Produsului, Comerciantul avand si 

obligatia de a furniza Clientului, impreuna cu Produsul, Certificatul de garantie, in cazul in care 

acesta este impus de Reglementarile in vigoare. 

18.2. Responsabilitatea Comerciantului privind acordarea garantiei se refera atat la repararea 

sau inlocuirea Produsului, cat si la eventualele pierderi ale Clientului, ale oricarui tert si/sau 

ale Elefant aparute in legatura cu Produsul neconform livrat de catre Comerciant, in conditiile 

si limitele prevazute de Reglementarile aplicabile. 

18.3. In cazul in care Comerciantul nu isi indeplineste intocmai si/sau in termenele prevazute 

de Reglementari oricare dintre obligatiile referitoare la garantie si/sau service, Elefant va avea 

dreptul de a lua orice masura va considera necesara astfel incat drepturile Clientilor sa fie 

respectate, conform Reglementarilor, orice sume platite de Elefant in astfel de situatii putand 

fi refacturate  de catre Elefant in numele si pe seama Comerciantului.  

18.4. Fara a contraveni restului prevederilor din Contract, in calitate de vanzator, 

Comerciantul este singurul responsabil in relatia cu Clientul pentru respectarea 

Reglementarilor referitoare la: 

a. termenul de rezolvare al unui eveniment de service si masurile care se vor aplica; 

b. inlocuirea Produselor care sunt constatate a fi defecte in momentul vanzarii (DOA) sau 

sunt returnate ca defecte de catre Client; 

c. durata garantiei legale de conformitate, inclusiv momentul de la care perioada de 

garantie incepe sa curga, este suspendata, extinsa sau Produsele si-au pierdut garantia; 

d.   operatiunile de remediere. 

 

 

19. DIVERSE  

 

19.1. Termenii si Conditiile constituie intregul acord al Parților in ceea ce priveste obiectul 

prezentilor Termeni si Conditii, care inlocuiesc si/sau anuleaza toate acordurile, 

reprezentarile si intelegerile anterioare ale Partilor, in legatura cu acelasi obiect. 

19.2. Orice modificare sau completare a Termenilor si Conditiilor se va face in scris. Elefant isi 

rezerva dreptul de a modifica oricare dintre clauzele cuprinse in Termeni si Conditii in orice 
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moment, iar modificarile aduse Termenilor si Conditiilor vor intra in vigoare in termen de 15 

(cincisprezece) zile calendaristice de la data incarcarii lor in Platforma Elefant. 

19.3. Modificare sau completarea Termenilor si Condițiilor poate avea loc fără respectarea 

termenului de 15 zile daca: 

a. se impune ca urmare a unei obligații juridice sau regulamentare care îi revine Elefant in 

temeiul Reglementarilor; 

b. reprezinta o modificare de redactare ce nu modifică conținutul sau semnificația 

Termenilor si Condițiilor;  

19.4. In cazul in care Comerciantul va continua utilizarea Platformei Elefant si in intervalul de 

15 zile reglementat la art. 19.1. acesta nu si-a exprimat dezacordul cu privire la modificarile 

intervenite, la expirarea termenului se va considera ca a acceptat modificarile respective. 

Versiunile actualizate ale oricaruia dintre documentele care fac parte din Termeni si Conditii 

vor prevala. 

19.5. În perioada de preaviz, furnizarea de noi bunuri sau servicii prin intermediul Platformei 

este considerată o acțiune fără echivoc de renunțare la perioada de preaviz, cu excepția 

cazurilor în care perioada de preaviz rezonabilă și proporțională este mai mare de 15 zile, 

deoarece modificările aduse Termenilor și condițiilor impun Elefant să efectueze ajustări 

tehnice semnificative ale bunurilor sau serviciilor sale. În astfel de cazuri, nu se consideră în 

mod automat că s-a renunțat la perioada de preaviz în cazul în care Comerciantul oferă bunuri 

și servicii noi. 

19.6. Perioada de preaviz menționată la art. 19.1 nu se aplică în cazul în care: 

  

a. face obiectul unei obligații juridice sau regulamentare în virtutea căreia are obligația de a 

modifica termenii și condițiile într-un mod care nu îi permite să respecte perioada de 

preaviz menționată la art. 19.1; 

b) trebuie în mod excepțional să-și modifice termenii și condițiile pentru a face față unui 

pericol neprevăzut și iminent legat de apărarea serviciilor de pe Platforma, a 

consumatorilor săi sau a altor întreprinderi utilizatoare de servicii de intermediere online, 

de fraudă, de programe malware, de mesaje spam, de încălcări ale securității datelor sau 

de alte riscuri în materie de securitate cibernetică. 

19.7. In cazul in care trimite in scris dezacordul cu privire la modificarile propuse, inainte de 

expirarea perioadei mentionata in notificarea de modificare a Termenilor si Conditiilor, 

Comerciantul va avea posibilitatea de a denunta unilateral Termenii si Conditiile. Notificarea 

de denuntare va produce efecte in termen de 15 (cincisprezece) zile de primirea notificarii de 

la Elefant. La implinirea duratei, Termenii si Conditiile si implicit Contractul dintre Elefant si 

Comerciant va inceta automat, fara interventia instantei sau alte formalitati, fara a afecta 

obligatiile scadente ale partilor. 

19.8. Documentele care formeaza Termenii si Conditiile vor fi disponibile in contul 

Comerciantului de pe Platforma Elefant dupa acceptarea la inrolarea pe Platforma Elefant, intr-

o modalitate care sa permita Comerciantului sa aiba acces si sa salveze continutul acestora in 

orice moment. 

19.9. In eventualitatea in care orice prevedere din Termeni si Conditii este sau devine 

nelegala, nula, invalidata sau se va dovedi inaplicabila sau neexecutorie in baza 

Reglementarilor sau a deciziei definitive a unei instante, legalitatea, validitatea si 

aplicabilitatea sau caracterul executoriu al celorlalte prevederi ale Termenilor si Conditiilor in 

ansamblul lor, nu vor fi afectate. 

19.10. Partile convin ca simplul fapt al neexecutarii oricarei obligatii prevazute in Termeni 

si Conditii are ca efect punerea in intarziere a Partii care nu si-a executat obligatia. 
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19.11. Partile agreeaza ca nu vor face declaratii in presa si/sau alte declaratii publice prin 

care sa denigreze imaginea celeilalte Parti sau care ar putea afecta 

imaginea/reputatia/afacerea/interesele celelailate Parti. 

19.12. Orice declaratie publica a uneia dintre Parti in legatura cu raportul contractual ce face 

obiectul Termenilor si Conditiilor va fi aprobata in prealabil de catre cealalta Parte, exceptie 

facand actiunile de marketing si comunicarile facute de catre Elefant avand ca scop 

promovarea Platformei Elefant si/sau a produselor si serviciilor comercializate prin 

intermediul acesteia. 

19.13. Versiunea actuală a Termenilor si Conditiilor intra in vigoare de la data acceptarii 

exprese sau implicite, inclusiv in mod tacit, de catre Comerciant.  

 

 


