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CONTRACT nr. 

11863. din 03.01.2022 

Prezentul Contract de servicii de transport (
,,Contractul") este încheiat între şi de către FedEx Express Romanla Transpprtation 

SRL, cu sediul în Bucureşti, Şoseaua Bucureşti-Ploieşti, nr. 172-176, Platl�um Business and Convention Center I Secţiunile B3 şi

84, Clădirea B, et. 2, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul 140/1428/1991, CUI RO 1592989, capital social 
2000 lei, (,,FedEx") 
şi 

AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ, cu sediul în Incintă Port Constanţa, nr. 1, telefon 0241/616124, fax 0372/416807, 
cod fiscal 11055818, cont trezorerie R097TREZ23F845000200108X, Trezoreria Municipiului Constanţa, reprezentată 
prin Director General Cosmin-Laurenţiu DUMITRACHE şi Director Economic 
Clientul şi FedEx (fiecare menţionat ca 11Partea", şi împreună ca 11Părţile11) sunt de acord să încheie prezentul Contract sub rezerva 
următorllor termeni şl condiţii: 

1. Servicii. Prezentul Contract specifică termenii şl condiţiile în care FedEx convine să furnizeze Clientului anumite servlcii de
transport TNT şi alte servicii (împreună „Servicii11), iar Clientul convine să achiziţioneze Servlcllle de la FedEx. Prezentul Contract se
consideră încheiat între Client şi FedEx Express Roman ia Transportation SRL care acceptă transportul în privinţa Serviciului aplicabil
Identificat pe foaia de tarife sau alt document similar de stabilire a preţurilor a.taşat la prezentu! ca anexa.

2. Preţuri. FedEx convine să furnizeze Clientului Servlciile la preţurile şi în termenii stabiliţi în anexa privind preturile. FedEx poate
oferi la cerere un exemplar gratuit al acestor tarife sub formă de �ate nete (pe baza ratei de bază aplicabile în vigoare la momentul
respectiv). Fişele de rate nete sunt oferite numai din amabilitate şi nu sunt Incluse în prezentul Contract. Preţurile şi Servicllle sunt
oferite Clientului de către FedEx pentru uzul şi în beneficiul exclusiv al acestuia şi nu pot fi revândute sau extinse altfel altei părţi
(Inclusiv prin facturare de către terţi) fără acordul prealabil scris al FedEx. Clientul este de acord să se asigure că pe scrisoarea de
transport (aerian) sau pe orice altă formă de document de expediţie apare numele de cont corect. Dacă Părţile nu convin altfel în
mod expres, preţurile devin valabile la Data Începerii (conform definiţiei din clauza 7 de mai jos). Fără a aduce atingere celor
menţionate în prezentul Contract, FedEx îşi rezervă dreptul de a emite liste noi de preţuri şi de a modifica, ajusta sau retrage
preţurile în orice moment, acordând Clientului un preaviz de minim 30 de zile, comunicat prin poştă sau prin mesaj transmis
electronic. În cazul în care Clientul nu face nielo comandă pe o perioadă de 13 săptămâni, tarife le stabilite în anexa privind preturile
pot fi retrase de FedEx fără pre;aviz.

3. Ghid de Servicii. Fiecare transport efectuat de FedEx este spus termenilor şi condiţiilor din Ghidu! de Seivicii TNT1 aflat în
vigoare la data transportului, aceşti termeni fiind incorporaţi în prezentul Contract prin referire. 11Ghidul de Servicii TNT" înseamnă1 

laolaltă, ghidul de seivicii TNT din ţara de orlglne a transportulul1 toate tarifele aplicabile, condiţllle locale de seivicii sau condiţiile
de transport, inclusiv în particular Condiţiile generale privind furnizarea servlclllor poştale emise de FedEx Express Remania
Transportation SRL, condiţllle de transport TNT (împreună 1,Condiţiile11) şi/sau orice scrisoare de transport (aerian) sau conosament 
TNT în vigoare la data transportului. FedEx îşi rezervă dreptul de a modifica Ghidul de Servicii TNT, inclusiv Condiţiile, ratele de 
transport publicate şi/sau taxele speciale de manipulare, suprataxele, taxele auxiliare şi alte comisioane în orice moment şi fără 
preaviz. Clientu! este îndrumat către site-ul web local al FedEx, www.tnt.com, pentru ultima versiune aplicabllă a Ghidului de Servicii 
şi Condiţiilor TNT. Numai cu valoare consultativă, versiunea curentă a Condiţiilor .este ataşată în anexa privind preţurile. în cazul în 
care există un conflict între prevederile prezentului Contract şi cele ale Ghidului de Servldl TNT1 se aplică prevederile prezentului 
Contract. 

4. Plăţi. Plăţile sunt exigibile la data efectuării Serviciilor. FedEx poate însă oferi privllegil de creditare. Data facturării începe ciclul
termenului de creditare, Iar plata este datorată în termen de 15 zile de la data facturării.
Cu toate acestea, facturile pentru taxe vamale şi impozite sunt plătibile la primire. Clientul convine că acoperirea la zi a tuturor 
creanţelor este condlţla pentru oferta de credit şi preţuri. Nerespectarea termenilor de plată poate duce la refuzarea creditului sau 
la revocarea preţurilor apllcabile1 aceasta fiind la latitudinea exduslvă a FedEx.

FedEx îşi rezervă dreptul de a înceta acordarea prlvilegiului de creditare oricând şl din orice motiv. 
Prin prezentul, Cllentul consimte să primească facturile de la FedEx exclusiv în format electronic prin e-mail utilizând adresa de e
mail de mai jos: 

Persoana de contact 

Funcţia responsablli de contract ANR Central şi CZ Constanţa 
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Adresa de e-mail  (ANR Constanta), i (CZ Constanta) 

Automatizare. Dacă este cazul, Clientul este de acord ca toate locurile de expediţie să utilizeze soluţii de transport TNT online sau 

soluţii TNT compatibile. Înainte de lansarea sau utilizarea unei atare soluţ!i de expediţie, poate fi necesară încheierea unui acord 

cu FedEx în acest sens. 

5. Confidenţialitate. FedEx şi Clientul sunt de acord că termenii prezentului Contract, inclusiv preţurile, sunt confldenţiale şi se 
păstrează în strictă confidenţialitate de către ambele Părţi, neputând fi dezvăluite decât în condiţiile legll. Clientul este de acord să 
nu posteze sau să afişeze public termenii sau preţurile. FedEx şi Clientul convin de asemenea ca orice discuţii sau negocieri legate 
de preţuri sau orice modificări ale acestora (inclusiv dar fără a se limita la oferte de preţ viitoare) sunt de asemenea confidenţiale 
şi supuse acestei prevederi referitoare la confidenţialitate, Fără a aduce atingere celor de mai sus, dezvăluirea de către FedEx de 
Informaţii către oricare din filialele sale, societăţile afiliate, entităţile conexe, subcontractanţii, agenţii şi/sau reprezentanţii săi este 
permlsă fără anunţ sau consimţământ. În plus, divulgarea de către Client a prezentului Contract sau a oricăror termeni ai acestuia 
către orice terţ fără consimţământul FedEx şi fara executarea unui contract reciproc avantajos de nedezvăluire între FedEx şi acel 
terţ va fi considerată încălcare a contractului de către Client.

7. Durată. Prezentul Contract intră în vigoare de la semnării de către ambele părţi şi continuă pe o perioadă determinată de 1 an.

8, Reziliere. Oricare dintre părţi poate înceta acest Contract (i) imediat după anunţarea în scris a celeilalte părţi în cazul 
neconformăril acestela cu oricare dintre termeni şi (ii) fără motiv şl fără penalităţl oricând după expirarea preavizului de 30 de zile 
transmis celeilalte părţi. 

9. Acorduri prealabile. Prezentul Contract înlocuieşte toate acordurile de preţ şi actele adiţionale, dacă există, dintre FedEx şi
Client privind Serviciile, tipurlle de pachete şi numerele de cont Client Incluse în prezentul Contract şi identificate în anexele de
preşuri anexate.

10. Contractul în ansamblu. Nicio modificare. Prezentul Contract stabileşte integral înţelegerea dintre Părţi în privinţa aspectelor
pe care le are în vedere. Prezentul Contract nu poate fi modificat sau amendat decât printr-un acord semnat în mod corespunzător
de ambele Părţi sau conform altor specificaţii menţionate aici. Neaplicarea sau neurmărirea de către FedEx sau Client a unei
prevederi a prezentelor Condiţii nu constituie o renunţare la prevederea respectivă şi nu afectează în niciun fel dreptul FedEx de a
aplica o astfel de prevedere.

11. Mărfuri restricţionate. Prezentul Contract nu prevede transportul de alcool sau alte mărfuri care ar putea fi interzise sau
restricţionate prin lege sau prin Ghidul de Servicii TNT. Astfel de mărfuri pot necesita încheierea unul contract separat.

12. Stocare electronică. Oricare dintre părţi poate copia prezentul Contract spre păstrare în arhiva electronică în format needitabll
1 

Iar la acea dată exemplarul tipărit al prezentului Contract poate fi distrus, Clientul şi FedEx sunt de acord că după stocarea
electronică a prezentului Contract, orice exemplar tipărit după informaţiile stocate electronic constituie un exemplar original al
prezentului Contract.

13. Declararea autorităţii. Fiecare dintre părţi declară şi garantează celeilalte că acest Contract este valabil şi are efecte juridice şi
că a fost încheiat de un reprezentant autorizat, Nicio parte a conţinutului prezentului Contract nu poate fi considerată potenţlal
creatoare de răspundere solidară pentru Companiile FedEx,

14. Separabilitate. Dacă o instanţă sau orice altă autoritate competentă consideră oricare dintre prevederile prezentului Contract
ca fiind nulă sau neaplicabl!ă1 

această prevedere va fi considerată ştearsă din prezentul Contract şi restul prevederilor Contractului
rămân şl continuă să rămână în vigoare şi aplicabile.

15. Cesiune. Niciunul dintre drepturile sau obllgaţiile oricăreia dintre părţile la prezentul Contract nu poate fi cesionată sau
delegată voluntar fără consimţământul scris prealabil al celeilalte părţi, cu excepţia cazului în care FedEx cesionează toate sau o
parte a drepturilor sale şi deleagă obligaţll conform prezentu lui Contract unei societăţi afiliate a FedEx Corporatlon. Fără a limita
cele de mal sus, prezentul Contract este obligatoriu şi rămâne în vigoare în beneficiul părţilor şi al succesorilor şi ceslonarilor
autorizaţi ai acestora,

16. Condiţiile de transport TNT Condiţiile de transport TNT pot fi consultate la www.tnt.com şi numai cu valoare consultativă,
versiunea curentă a Condiţiilor este ataşată în Anexa privind Preţurile, la sectiunea Condiţiile de transport TNT.
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17, Condiţiile generale privind prestarea serviciilor poştale ale FedEx E>cpress Romania Transportation SRL. Condiţiile generale 
privind furnizarea serviciilor poştale pentru România pot fi găsite la www.tnt.com şi numai cu valoare consultativă, versiunea 
curentă a Condiţillor este ataşată în Anexa privind Preţurile. 

18, Volumele expedierilor. Termenii şi preţurile oferite de FedEx Clientu lut în temeiul prezentului Contract se bazează pe indicaţiile 
privind volumul şi/sau pe profilul de expediere primit de FedEx în momentul încheierii prezentului Contract. Pe durata prezentului, 
Clientul va furniza prognoze la solicltarea ocazională a FedEx. Clientu! îi va acorda companiei FedEx un preaviz scris de cel puţin 
cinci zlle lucrătoare cu privire la orice creşteri cunoscute sau anticipate ale volumului de colete. Pentru fiecare cont FedEx, o 
„creştere a volumului de colete11 are loc atunci când Clientul prezlntă colete care depăşesc în mod semnificativ fie volumul de colete 
cuprins în orice prognoză, fie orice numere, tlpurl, dimensiuni şi/sau greutăţi anterioare ale coletelor prezentate în medie de către 
Client folosind respectivu I cont. În cazul unei creşteri a volumului de colete, chiar dacă aceasta nu îi este notificată companiei FedEx 
astfel cum se specifică mai sus, FedEx, la !atitudinea sa exclusivă, poate accepta respectlvele colete sub rezerva termenilor şi 
condiţiilor, în momentele şi în schimbul tarifelor pe care le poate stabili la latitudinea sa exclusivă (Inclusiv sub rezerva unor 
renunţări la garanţiile de rambursare a banilor, la angajamentele de livrare şi la nivelurile servlcîilor) sau poate refuza respectivele 

colete fără nicio răspundere sau ob!igaţle suplimentară de orice tip. Cu toate acestea, FedEx are dreptul de a modifica, la latitudinea 
sa exclusivă, Servlcllle şi/sau anexele privind preţurile dacă volumele reale de colete încredinţate oricând companiei FedEx spre 
expediere diferă în mod semnificativ de volumele anticipate de FedEx. 

19. Limitarea răspunderii. Condlţllle de transport şi Condiţiile generale privind furnizarea serviciilor poştale limitează şi în unele
cazuri exclud răspunderea FedEx pentru pierdere, distrugere, deteriorare şi întârziere şi fac necesară depunerea reclamaţiilor în
limite stricte de timp, Condiţllle sunt incorporate în prezentul prin referire la ele,

/ î 
/ / 

FedEx Express Romania Tra�Sport�!}'on SRI.
-;, 

Numele în clar : 
Decătre: .......................................

. 
.Funcţia : MANAGER(V ANZARJ INDIRECTE 

Data 03.01.2022 

,
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Termene şi condiţii generale de transport TNT pentru Europa 
(valablle începând cu data de 1 lunle 2021) 
1. Ap!Jcaţ!e 
2, Definiţii 

3, Taxe 
4. Combustlbll şi alte taxe suplimentare 
5. Ajustare factură & greutate dlmenslonală (greutate volumetrică) 
6. Facturare 
7. Pregătirea expedierii 
8, Refuzul sau Respingerea Expedlerllor 
9. lnspecţ1a Expedierilor
10. Obiecte Interzise 
11. Controlul exporturllor 
12. Bunurl periculoase 

13. Formalităţi vamale
14. Taxe şl Impozite 
15. Stablllre traseu 
16. livrare 
17. Relivrare 
18. Expedieri nellvrablle 
19. Data de livrare pentru produse premlum 
20, Um!tăr! a!e răspunderii 
21. Exonerări de răspundere 
22. Fără garanţ!l 
23. Reclama)JI 
24. Subcontractărl 
25. Protecţia datelor 
26, Acord total 
27, Desemnare 
28, Nerenunţare 
29. Legea obligatorie 
30. Mediere 
31. Legea apllcab!lă şi Jurisdicţia 
1. Aplicare. 
1,1 Aceste Conditil se apllcă transportului de E:,cped!erl care provln din Europa, precum şi între ţările şi ter1tori1!e din Europa şi în Interiorul acestora. Prezentele Condiţll nu sunt 
aplicabile E:,cpedlerllor Intra-Germania şi Intra-Polonia, pentru care se vor aplica termene şi condiţii de transport locale separate. În anumite pieţe se pot aplica condlţll sau 
reglementări poştale locale în !acul sau în plus faţă de Condlţille prezente (în fiecare caz, acestea sunt dlsponlb!le pe tot.cam în ţările ş! terltoril!e în care se aplică), E:,cpedlerile care 
provin din exterioru! Europei fac obiectu I tarlfelor focale şi termenelor şi condiţlllor afillatulul, filialei sau contractorul ul Independent al TNT, care au acceptat Expedierea.
Exped!er!le returnate sunt guvernate de termenele şi condiţiile apllcablle ţăr!l sau teritoriului de la care se rettlrnează Expedierea, Pentru Informaţii suplimentare cu privire la orice 
secţiune a Servicii lor TNT, a se vedea tnt.com. 
1.2 Transportul Internaţional al unel Expedieri pe calea aerului va face obiectu I Convenţiei de la Montreal sau Conven!lel de la Varşovia, după caz. Transportu! Internaţional al unei 
Expedieri pe cale rutieră va face obiectu I CMR, după caz, Expedierile transportate local (între anumite locaţii în Interiorul unei ţări) fac obiectul legilor ţărll respective, prezentelor 
Condiţlt, ş1 orkăror termene şi condiţii locale de transport ap!!cabJle ale TNT. 
1.3 Cea mal recentă versiune onllne a acestor Condiţii publicată şi menţinută pe site-ul !oca! tnt.com aplkabll prevalează şi înlocuieşte orice versiune mal veche sau alte versiuni ale
Condiţiilor, Expeditorul, predând o Expediere către TNT, este de acord cu Condlţilfe în vigoare de la momentul respectiv. TNT fşl rezervă dreptul de a modifica sau completa 
unllateral oricând aceste Condiţii. 
1.4 În caz de conflict între aceste Condiţii şi orke alte documente de transport TNT, !ncluslv termenele şi condlţllle de pe orice Document de expediere, manifest sau etichetă de 
expediere TNT, aceste Condiţii prevalează în măsura în care acestea nu Intri! în conflfct cu Convenţla(Convenţ!l!e) apllcabilă (ap!lcab!!e) sau cu alte leg! obligatorii aplicabile, inclusiv 
cu reglementările poştale locale apl!cablle,
1.5 Serviciile dlsponlbl!e pot fi modificate sau suspendate de către TNT din când în când. Această modificare sau suspendare se ap!lcă Expedlerllor predate către TNT după data
respectivă. Detalll ale Servlclllorcurente sunt dlsponlb!le pe tnt,com, 
1,6 În prezentele Condiţii, toate deciziile TNT sunt luate la discreţia exclusJvă a TNT, şi 'Incluzând' se referă la 'Incluzând, dar fără a se !Imita !a', cu exceptia cazul ul în care se 
prevede în mod expres în alt mod, 
2, Definiţii, 
„Document" de expediere" sau „Foaie de e11pedlere" se referă la orlce document de transport, manifest, notă de transport, etichetă, ştampilă, Informaţii Introduse electronic sau 
un articol s!mllar utlUzat în cadrul s!stemului de transport TNT pentru a demara transportul unei Expedieri. 
.,Servicii aux!Hare" se referă la toate serv!cille care nu fac parte din Servkllle de transport. 
„Expedieri B2C" se referă [a Expedierl efectuate în virtutea unei tranzacţii comerciale dintre o societate Expeditoare (care acţionează în scopuri profesionale) şi u n  Destinatar 
consumator l ndivldual (care acţionează în afara scopurilor sale profes!onale). 
„Zl lucrătoare" se referă la orice zi în care socletăţlle din ţara, terltor!ul sau regiunea de origine sau din ţara sau regiunea de destinaţie sunt deschise pentru afaceri. Zilele 
lucrătoare şi sărbătort!e pot varia în funcţie de ţarii, teritoriu sau regiune. Contactaţi TNT pentru angajamentele de livrare care pot fi afectate. 
„livrare business" se referii fa o Uvrare făcută către spaţll comerclale sau de afaceri, excluzând {a) loculnţe rezidenţiale sau reşedinţe private, (b) locaţii în ca re o afacere este 
condusă de acasă sau o reşedinţă care este desemnată de către Expeditor ca rezldenţlala, şi (c) Expedieri B2C, 
„Taxe" se referă la Taxele de transport şi la orice alte taxe sau taxe supllmentare evaluate sau percepute în temeiul prezentelor Condlţ!l la anumite momente de timp, Incluzând 
combustlbllul şi alte taxe suplimentare, taxe de servlcll de vămuire accesorii, taxe auxlllare, taxe aferente Răspunderil extinse sau de Asigurare, ta11e de returnare, taxe de 
manipulare speclală, taxe şi Impozite, taxe suplimentare de Import şi export, ş! alte costuri rezonabile suportate de TNT cu privire la transportu! unei Expedieri. Deta\11 cu privire la 
orke alte taxe sup!!mentare sunt dlsponlbl!e pe tnt.com,
,,CMR'' se referă la Convenţia privind contractu! de transport rutier internaţional de mărfuri din anul 1956 astfel cum a fost modificată în anul 1978. 
,,Condl!II" se referă la prezentele termene şl condiţ!l de transport astfel cum sunt încărcate pe tnt,com la anumite momente de timp.
,,Convenţii" se referă la Convenţia de la Varşovia, Convenţia de la Montreal şi la CMR în mod colectiv, 
,,Valoare declarată pentru vamă" se referă la preţul de vânzare sau costul pentru înlocuirea conţinutului Expedierii, conform cerinţelor vamale. 
„Angajamentul privind timpu! de llvrare" se referă la timpul de livrare publicat pentru serv!dul TNT sau la timpul de llvrare comunicat de echipa Asistenţă Clfenţl TNT pentru 
Expedierea respectivă, care la în considerare marfa expediată, data, destinaţia exactă, greutatea şi valoarea Expedierii. 
„Răspundere extinsă" se referă la valoarea, dacă este cazul, Indicată de către Expeditor pe Documentul de expediere, care constituie suma maximă de care este răspunzătoare TNT 
în condiţiile unei Convenţll sau lege locală apl!cablle, în legăturii cu Expedierea pentru care Expeditoru I plăteşte taxa sollcltată,
,,Europa" se referă la Albania, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgia, Bosnia şi Herţegovina, Bulgar!a, Croaţia, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa,
Georgia, Germania, Grecia, Ungaria, Islanda, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Macedonia, Malta, Moldova, Muntenegru, Olanda, Norvegia, Po!on!a, Portugal!a, 
România, Rusia, Serbia, Slovada, Sloven la, Spania, Suedia, Elvefla, Turda, Regatul Unit şi Ucraina, în mod colectiv. 
,,Asigurare" se referă la valoarea Indicată de către Expeditor pe Documentul de expediere, care constituie suma maximă de care este răspunzătoa re TNT în legătură cu Expedierea, 
şl pentru care Expeditorul plăteşte taxa so!!cltată. 
,,Scurgere" are sensul prevăzut în Secţiunea 7 (Pregăt!rea Expedierii). 
,,Convenţia de la Montreal" se referă !a Convenţia de la Montreal din data de 28 mal 1999 ş! la toate Protocoalele ulterioare aplicabile. 
,,Colet" .se referă la orice pachet sau piesă unice care sunt predate de Expeditor către TNT în vederea transportărll şi care sunt acceptate de către TNT de la Expeditor. 
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,,Articole Interzise" se referă la articole ş! tipuri de Exped!erl stab!lite în Secţiunea 10 {Art!cole Interzise) din aceste Condiţii. 
,,Destinatar'' se referă la persoana fizică sau juridică declarată în Documentul de expediere ca destinatar al Exped!erll. 
„livrare rezlden1lală" se referă la o expediere efectuală către o casă rezidenţială sau o reşedinţă privată, lncluslv loca ţii în care afacerea se desfăşoară de acasă, sau o Uvrare în 
care Expeditorul a desemnat adresa de livrare ca rezidenţială. 
,,Expeditor" se referă la persoana fizică sau Juridică declarată în Documentul de expediere ca exped\tor al Expedlerll. 
,,Servicii" se referă la Servicii auxiliare şi Servicii de transport în mod co!ect!v. 
,,Expediere" se referă la unul sau mal multe Colete care sunt transportate pe un singur Document de expediere. 
,,TNT'' se referă la Federal Express Corporatlon, subsidiarele, filialele şl afiliaţi! acesteia, şi la respectivii angajaţi şi agenţ! al acestora (în măsura în care se ap!!că). 
„Număr de con.t TNT" sau „cont TNT" se referă la numărul emis de TNT către un client, care asigură că activitatea contulu! este Înregistrată în sistemul TNT ş! că plăt!torul este 
facturat în mod corespunzător. 
„Taxe de transport" se referă !a tarifele eva luate pentru transportul unei Expedieri de către TNT în conformitate cu prezentele Condiţii la anumite momente de timp, excluzând 
alte taxe sau taxe suplimentare care pot fi eva luate sau percepute, cum ar fi taxe sup!lmenta re pentru combustlbll, taxe de servicii de compensare accesorii, taxe auxîllare, taxe 
privind Răspunderea extinsă sau de Asigurare, taxe de manipulare speclală, taxe şi Impozite, taxe supl!mentare pentru Import şi export, şi alte taxe suplimentare. 
„Servicii de transport'' se referă !a serv!cllle pentru transportul unel Expedieri oferite şl reallzate de TNT conform unul Document de expediere TNT excluzând documentele de 
expediere FedEx. 
,,Articole unice" se referă la articole cărora nu 11 se poate aplica Răspunderea extinsă sau Asigurarea din cauza naturii acestora, Jncluz§nd pietre preţloase, metale preţioase, 
bljuterll, mobilier neprotejat, st1d1i, porţelan, obiecte de artă, antichităţi, blănuri, obiecte de colecţie, Instrumente muzica le, documente I mportante Incluzând paşapoarte, 
telefoane Inteligente, ceasuri Inteligente, tablete, laptopuri, monitoare electronice, monitoare cu plasmă, pelicule, casete, discuri, carduri de memorle sau orice alte bunuri care 
conţin date sau Imagini. 
„Convenţia de !a Varşovia" se referă la Convenţia de !a Varşovia din data de 12 octombrie 1929, astfel cum a fost modificată de Protocolul de la Haga din 28 septembrie 1995 şi de 
toate Protocoalele ulterioare apllcabile, precum şi de Convenţia de [a Guada!ajara din 18 septembrie 1961, 

3. Taxe. 
Tarifele de transport apl!cablle Exped!erll sunt cele stablllte în grilele de tarife TNT, sau astfel cum au fost convenite în mod expres într-un mod diferit într-un contract de servicii de 
transport TNT. cotaţlile furnizate de către TNT pentru Taxe sau Servlcll sunt doar est!mat!ve, pe baza Informaţiilor oferite de Expeditor, Taxele şi Servlcil!e finale pot varia în funcţie 
de Expedierea efectiv predată şi a aplicării acestor Condi\11. TNT nu este răspunzătoare; şi nici nu va efectua nielo ajustare, rambursare sau creditare de nlclun fel, ca u rmare a 
oricărei discrepanţe între orice Tarif sau Cotaţle de preţ pentru servicll efectuate înainte de predarea Expedierii şl Tarlfe!e sau a!te Taxe facturate către plătitor. Tarifele apl!cate 
sunt cele aplicabile şi În v!goare la momentul întocmirii unul contract de servicll de transport TNT relevant, în care TNTîş! rezervă dreptul de a revizui din când în când ş! fără o 
notificare, Tarifele, inclus Iv Tarifele de transport, stab!l!te în grllele de tarife TNT, 
4. Combustibil şi alte Taxe suplimentare. 
TNT îşi rezervă dreptu! să evalueze şi să revizuiască taxele sup!lmentare pentru combustlbll ale acesteia ş! a!te taxe suplimentare stabllite pe tnt.com din când în când şi fără o 
notlflcare prealabllă. Durata şl modificările care fac obiectu[ acestor revizuiri vor f1 determinate de către TNT, Expeditorul, predând o Expediere către TNT, îşi exprimă acordul să 
plătească taxa(taxe!e) supllmentară(supl!mentare) în vigoare la momentul respectiv. Detal!lle privind taxele suplimentare actuale sunt dlsponlblle pe tnt.com. 
5. Ajustări ale facturii & Greutatea dlmenslonală {Greutate vo!umetrkă). 
5.1 TNT percepe taxe fie pentru greutatea Expedierii, fle pentru greutatea volumetrlcă declarată a Expedlerll, oricare dintre acestea este mal mare, Iar greutatea volumetrică se 
calculează în conformitate cu ecuaţia de conversie volumetrică prevăzută în oferta tarifelor TNT sau pe tnt.com, după caz. TNT poate verifica greutatea şi/sau volumul şi/sau 
numărul de articole ale Expedierii, şl dacă acestea depăşesc greutatea şi/sau volumul şi/sau numărul de artlco!e declarate, Expeditorul va fi de acord că greutatea reala a Expedierii 
şi/sau greutatea volumetrlcă reală a Expedierii, Indiferent care este mal mare, va fi utl!lzată pentru calcularea Tarifelor TNT. 
5.2 TNT poate audita fiecare Document de expediere pentru a verifica Servlclu! de transport selectat, greutatea ExpedlerU/Coletulu! sau numărul de Colete dintr-o Expediere. în 
cazul în care Serviciu! de transport selectat, greutatea sau numărul de Colete declarate în Documentul de expediere sunt Incorecte, TNT poate face corecţll în Documentul de 
expediere. 
5.3 TNT poate să efectueze ajustări factur11 şi îţi rezervă dreptul de a percepe o taxă specială de manipulare pentru faptu! că trebuie să efectueze corecţii şi modificări în 
Documentu! de expediere. Metoda (metodele) utilizată (uti!lzater şi Tarifele aplicabile pentru efectuarea unor astfel de corecţii sau modificări sunt dlspon!blle la cerere, 
6. Facturare. 
6.1 Facturile pentru Tarifele de transport ş! Taxele aferente sunt, în principiu, plătite fără reţinere sau compensare, în termen de 30 de zile de la data întocmirii facturii. în cazul 
anumitor ţări, se poate aplica un termen de plată d!ferit; detalU sunt disponibile la cerere, Facturile pentru taxe, Impozite şi alte Tarife aferente se plătesc !a momentul primirii, cu 
toate acestea, TNTî�I rezervă dreptul de a soli el ta în avans plata orlcă rorTarlfe. în prlnc!plu, TNT va factura toate Expedleri!e săptămânal în jurul da tel de preluare, cu excepţia 
cazulul în care există o înţelegere contrară. FacturUe TNT nu !nelud o cop le a dovezii de !lvrare. 
6.2 Dacă legea permite acest lucru, TNT poate stablll facturarea electronlcă drept standard, cu excepţia cazului în care plătitorul soli cită în mod spec!al o altă metodă. 
6.3 TNT îşi rezervă dreptul de a aloca plăţile începând cu cea mal veche factură, în camr!le În care nu sunt utilizate metodele preferate de remitere sau detaliile de remitere nu sunt 
furnizate odată cu plata. 
6.4 În caz de întârziere a plaţii, TNTîş! rezervă dreptul de a a pilea o taxă de întârziere a plăţii, dobânzi de întârziere a p!ăţll şl costuri administrative pentru o astfel de plată 
întârziată. În acest caz, TNT poate aplica taxe(taxele), costu!(costurlle) şi/sau tariful(tarlfele) apllcabll(apllcabile), astfel cum sunt stab!lite de către TNT şi în conformitate cu orlce 
!eg!slaţle ap!kabila în UE sau cu orice lege locală privind întârzierea plăţilor, 
6.5 În cazul în care plata trebuie efectuată cu titlu de taxă către un Cont TNT, pa rtea care Iniţiază Expedierea trebuie să menţ!oneze un Număr de cont TNT valabll şi actual pe 
Documentul de expediere pentru ca TNT să accepte Expedierea. Facturarea către un Cont TNT poate avea următoarele forme! 
a. ,,Facturare la Expeditor'': TNT va factura Tarlfele în Contul Expedltorulul TNT. 
b. ,,Facturare la Destinatar": TNT va factura Tarife le în contul Destinatarului TNT, Acceptabil doar pentru transportul în locaţii specificate. 
6.6 Indiferent de orice instrucţiuni de plată sau dispoziţii contrare, Expeditorul (sau partea care iniţiază o tranzacţie de expediere a Importului, după caz) va rămâne întotdeauna 
responsabil în cele din urmă pentru Tarife, şl în circumstanţele în care Destinatarul refuză să efectueze plata. 
6,7 Diferendele legate de facturi trebuie trimise de Expeditor sau respectiv de Destlnatar către TNT nu ma! târziu (a} de 30 de zile de la data facturării, sau {b) de la data scadenţei 
facturii, oricare dintre acestea este ulterioară. TNT va accepta doar depunerea unei astfel de contestaţii numai dacă în aceasta sunt menţionate următoarele: (a) numărul facturii, 
(b) numărul Documentulul de expediere şi (c) motivul contestăr11. 
6,8 Taxe ş! Impozite. Dadi este cazu!, taxele, Impozitele şi alte Tarife aferente pot fi evaluate în funcţie de conţinutul Expedlerllor. În cazul în care TNT plăteşte taxe, Impozite sau
alte taxe către o agenţie vamală în numele plăt!torulul, plătitorului i se va percepe o taxă de servkl! de vamă accesorie În funcţie de un tarif fix sau un procent d!n suma totală
p!ătltă (oricare dintre acestea este mal mare). TNT nu este obligat să deconteze plata taxelor, Impozitelor ş! a altor Taxe aferente şi poate so!lc!ta Expeditorului sau Dest!natarulu! 
să plătească către TNTîrialnte ca TNT să se descarce de orice răspundere pentru taxe, Impozite sau alte Taxe conexe. Destinataru I va fi taxat pentru aceste taxe ş1 1mpozite, cu
excepţia cazuful în care TNT decide în mod dlferlt. În anumite circumstanţe dlferlte, Expeditorul poate fi taxat pentru aceste taxe şi Impozite, Incluzând cazul În care Expedierea este 
transmisă într-un loc terţ unde Destinatarul nu este rezident, Facturlle pentru taxe, Impozite şi alte Tarife aferente se plătesc la momentul prlmlr!l. Deta li! suplimentare sunt
d!spon!blle în Secţiunea 13 (Taxe vamale) şi la cerere. 
6.9 Conversia valutară. Facturlle TNT trebuie plătite în moneda menţionată în factură sau în caz contrar, în moneda locală în funcţie de cursu! de schimb furnizat periodic de TNT. 
7, Pregătirea Expedierii. 
7.1 Urnite privind dimensiunea şi greutatea. Restrlcţ!lle privind dimensiunea şi greutatea Coletului şi a Expedieri! variază în funcţie de combinaţia dintre ţara de orlg!ne şi ţara de 
dest!naţle şi de Serviciu. 
7.2 Expedieri cu mal multe colete. Nu există o limită a greutăţll totale a unei Expedieri cu mal multe colete, cu condiţia ca fiecare Colet Individual din cadrul Expedierii să nu 
depăşească lfmlta de greutate per Colet specificată pentru destinaţia respectivă. 
7,3 Expedieri foarte mart. Expedferile care depăşesc llm!tele de greutate speclf!ce Servlclulul stablllte în llnllle directoare cu privire la pregătirea Exped!erH dvs, de pe tnt.com 
necesită un acord prealabil încheiat cu TNT. TNTîş! rezervă dreptul de a refuza Cofe tele sau Expedlerlle pe care TNT le consideră Inadecvate sau „foarte marl", aşa cum sunt
detailate în liniile directoare cu privire la pregătirea Expedieri! dvs. de pe tnt,com. 
7.4 Ambalarea. Toate Coletele trebuie să fle pregătite şi ambalate de către Expeditor pentru transportul în condiţii de siguranţă, în funcţie de natura ş! dlmenslunea mărfurllor, 
presupunând o îngrijire obişnuită în manipularea într-un mediu de transport şi centru de sortare, şi în conformitate cu toate tratatele, legile, reglementările şi regullle ap11cabl!e, 
Inclusiv cele care reglementează ambalarea, marcarea ş! etichetarea. 
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7.5 Toate artlcolele care pot fi deteriorate ca urmare a unei situaţfl ce poate fi întâlnită în t!mpul transportului, cum ar fi schimbări de temperatură sau presiune atmosferică, 
trebuie protejate în mod adecvat de către Expeditor printr-un ambalaj adecvat. TNT nu îşi asumă răspunderea pentru daunele cauzate de modlflcărl!e de temperatură sau 
presiune. 
7.6 TNT nu asigură transport cu temperatură controlată, cu excepţia cazul ul în care s-a convenit în mod expres altfel. Cu excepţia cazul ul în care s-a convenit în mod expres altfel, 
TNT nu este obllgată să adauge gheaţă carbonică la Expedieri sau să furnizeze Servlcll de îngheţare, în pofida oricărei declaraţi! orale sau unllaterale scrise din partea cl!entuful sau 
TNT, în mod contrar, Dacă Destinatarul refuză un Colet sau Coletul prezintă scurgeri, este deteriorat sau emite un ml ros (în mod colectlv „Scurgeri") se va returna Expeditorului, 
dacă acest lucru este poslbll. În cawl în care Coletul este refuzat de către Expeditor, sau nu poate fi returnat din cauza Scurgerii, Expeditorul va răspunde şi este de acord să 
ramburseze şi să despăgubească TNT pentru toate costurile, taxele ş! cheltu!e!lle suportate în legătură cu curăţarea şi/sau eliminarea Coletului, Consultaţi suplimentar Secţiunea 8 
(Refuzul sau Respingerea Expedierilor), 
7.7 Marcarea. Este responsabllltatea Expeditorului să completeze în mod corespunzător toate lnformaţllle necesare ale Documentulu! de expediere. Fiecare Expediere trebule să 
fle marcată llzlbll şl durabil cu adresa conţinând numele, strada, oraşul şi ţara, Inclusiv codurile poştale ale Expedltorulu! şi ale Dest!nataru!ul. Pentru Expedieri lntemaţlona le, 
adresa Expeditorului trebuie să Includă ţara în care este prezentată Expedierea către TNT. Expeditorul trebuie să aplice Documentul de expediere şi orice alte etichete necesare (de 
exemplu greutate mare) într-un loc vlzlbt! pe suprafaţa exterioară a Expediţiei, care poate fi observat uşor, 
Mat multe deta!ll despre pregătirea Expedierii sunt dJsponlb!le pe tnt.com sau la cerere, 
8. Refuzul sau Respingerea Expedierilor. 
TNT îşi rezervă dreptul de a refuza, reţ!ne, anula, amâna sau returna Expedierile în orice moment dacă aceste Expedieri ar putea, în opinia TNT, să provoace daune sau Întârzieri
altor Expedieri, bunuri sau persoane; transportul cărora este Interzis de lege sau încalcă oricare dintre aceste Condl\11; Contul TNT al persoanei sau entităţii responsabile de plată nu 
este creditat; volumul sau tipul Expedierilor se abate mater!al de fa volumul sau tipul Expedierllor care a fost Iniţial Indicat de către Expeditor către TNT; sau din orice alt motiv. 
Faptul că TNT acceptă Expedieri nu înseamnă că aceste Expedieri, !nduslv conţinutu! şi calitatea acestora, sunt conforme cu legile şi reglementăr!le aplkab!!e sau cu aceste Condiţii. 
9. Inspecţia E11pedierllor. 
9.1 La cererea autorităţilor competente sau la d!screţla TNT, În conformitate cu leg!!e şi reglementările aplkablle, TNT poate deschide şi Inspecta orice Expediere. 
9.2 În conformitate cu !eglle şl reg!ementărlle apllcabl!e, TNT poate fi obllgată să efectueze diferite examinări ale Expedierli(Expedlerllor). Expeditorul renunţă prin prezenta !a orice 
reclamaţ!e posibilă pentru daune sau întârzieri ca urmare a acestor Inspectări. 
10. Artlcole Interzise. 
10.1 TNT Interzice expedierea următoarelor arUcole către orice destinaţie, Iar Expeditorul este de acord să nu le expedieze, cu exceptla cazului în care TNT acceptă în mod expres 
acest lucru (se pot aplica restricţii suplimentare, fn funcţie de origine şi destinaţie): 
a .  Arme de foc, a rmament, muniţie ş i  componente ale acestora; 
b. Imprimante 3D proiectate sau care funcţionează excluslv pentru fabricarea armelor de foc; 
c. Explozlblll (explozlbîlll d!n clasa 1.4 pot fi acceptaţi din şi către anumite locaţll; la cerere, sunt d!sponlb!le mal multe Informaţii), artificii sau alte articole de natură Incendiară sau 
inflamab!!ă; 
d. Artlcofe asemănătoare unor bombe, grenade de mână sau alte dispozitive explozibile. Acestea Includ, fără limitare, produse Inerte, precum rep!lcl, elemente de noutate, 
accesorll de antrenament şi opere de artă; 
e, Artlcole mllitare originare din orice ţară în care este necesară o licenţă de export; 
f. Cadavre umane, organe umane sau părţi ale corpul ul uman, embrioni umani sau de animale, rămăşiţe umane Incinerate sau exhumate; 
g. Anlmale vH, lnclus!v Insecte şi animale de companie; 
h. Carcase de animale, animale moa rte sau animale împăiate; 
f. Plante şi materlale vegetale, Inclusiv flori tăiate (florile tăiate sunt acceptate pentru exped!erlle către şl din anumite ţări şi teritorii !ncluslv din Olanda către s.U.A. şi toate ţărlfe 
din America latină; Informaţii suplimentare sunt dlsponlbl!e la cerere); 
J. Alimente perlsablle, precum şi alimente şi bău tur! care necesită refrigerare sau alt t!p de mediu controlat; 
k. Materiale pornografice şi obscene; 
I. Bani, Inclusiv numerar şi echivalente de numerar (de exemplu Instrumente negoclab!!e, acţiuni aprobate, obllgaţlunl şi scrisori de valoare), monede de colecţie şl timbre; 
m. Deşeuri periculoase, Inclusiv ace şi serlngl hipodermice uzate sau alte deşeuri medica le, organice şi Industria le; 
n. Gheaţă umedă (apă îngheţată); 
o. Bunuri contrafăcute, Inclusiv bunuri care poată o marcă comercială Identică sau care este greu de distins de o marcă comercială înregistrată, fără aproba rea sau supervizarea 
deţinătorului mărcll comerciale (denumite în mod obişnuit şi „bunuri false" sau „contrafăcute"); 
p. Marijuana, Inclusiv marijuana destinată uzului recreativ sau medicina I, ş! canabid!ol derivat din marijuana (CBD), orice produs cu orice cantitate de tetrahldrocanablnoll (THC) şi 
canablno[zl sintetici 
q. Plante de cânepă crude sau nerafinate sau sub-părţile lor (Inclusiv tulpini de cânepă, frunze de cânepă, flori de cânepă şi seminţe de cânepă); 
r. Tutun şi produse din tutun, lnduslv, dar fără !Imitare !a ţigarete, ţigări, tutun în vrac, tutun fără ardere, narghllea sau sh!sha; şi 
s. Ţlgări electrOnice şi componentele acestora, orice alt dispozitiv similar care se bazează pe vaporizare sau aerosolizare şl orice llchld sau gel necombustibil, Indiferent de prezenţa 
nlcotlnel, care poate fi utillzat cu orice astfel de dispozitiv. 
10.2 TNT Interzice următoarele tipuri de Expiid!erl către orice destinaţie, Iar Expeditorul este de acord să nu le expedieze (se pot aplica restrlctll supllmentare, în funcţie de 
destinaţie); 
a. Expedieri sau mărfuri a! căror transport, Import sau export este Interzis de orice lege, statut sau reglementare; 
b, Cu excepţia cazulul în care TNT a convenit în mod expres altfe l, Expedierile care necesită ca TNT să obţină orice licenţă sau permis speclal pentru transport, Import sau export; 
c, Expedieri sau mărfuri nedeclarate, acclzab!le, care necesită aprobarea şi controlul autorităţllor de reglementare; 
d, Expedieri care depăşesc Valoarea declarată pentru vamă permisă pentru o anumită destinaţie; 
e. Bunuri periculoase, cu excepţia celor permise în Secţiunea 12 (Bunuri perlculoaseJ din prezentele Condiţii; şi 
f. Pachete umede, care prezintă scurgeri sau emlt un miros de orice fel •. 
10.3 TNT exclude orice responsabilitate pentru Artlcolele Interzise, acceptate în orice fel (Inclusiv acceptate din greşeală sau cu notificare). TNTîş! rezervă dreptul de a refuza 
Expedlerl!e pe baza acestor !Imitări sau din motlve de siguranţă ori securitate . TNT poate percepe o taxă administrativă pentru Coletele respinse şi pentru costul retumăr!l 
bunur!lor, acolo unde este cazul, către Expeditor. la cerere, sunt dlsponlblle Informaţii suplimentare. 
11. Controale privind exporturile, 
11.1 TNT nu transportă Expedieri care încalcă legile prlvlnd controlul la export. Expeditoru! este responsabil ş! garantează conformitatea cu toate legl!e, regu!l!e ş! reglementările 
apllcablle, Inclusiv Reglementărlle vamale privind exportul din S.U.A., Reglementările privind traficu! Internaţiona l  de arme din s.U.A., Reglementărlle privind supravegherea 
activelor străine în S.U.A. şi legile ş! reglementărlle guvernamentale ale oricărei ţări legate de transportul Expedierii. Expeditorul este de acord şi garantează că va respecta toate 
sancţlunlle aplicabile ale guvernului S.U.A. care Interzic exportul sau re-exportul de bunuri, servicH sau tehnologie către ţările şl teritoriile enumerate de guvernu! S.U.A. unllateral 
sau în coordonare cu sancţiunile altor ţărl. În plus, TNT nu transportă, Iar Expeditorul este de acord să nu oferteze pentru tra nsport, mărfuri pentru care comerţul este restricţionat 
sau Interzis prin sancţiunl economice şi de legi privind embargoul. Pentru o listă cu ţările şi teritorl!le care nu sunt deservite de TNTîn momentul actual, a,cesaţl tnt.com, 
11.2 În plus, TNT nu transportă, Iar Expeditorul garantează că nu va trimite nicio Expediere către TNT dacă Expeditorul sau oricare dlntre părţlle lmplJcate fn Expediere se află pe 
Usta ent!tăţl!or lndezlrab!!e, actualizată de Departamentul pentru Comerţ din s.U.A. sau pe orice alte liste privind controlul exportului sau de sancţiuni, publicate şl actualizate de: 
Biroul de supraveghere a activelor străine al Departamentul de Trezorerie din S.U.A.; Biroul pentru Industrie şi Securitate al Departamentului pentru Comerţ din S.U.A.; Direcţia 
pentru controlu! comerţulul cu produse pentru apărare a Departamentului de Stat din S.U.A.; Comitetul de Sancţiuni al Organizaţiei Naţlunllor Unite; Consiliu! Uniunll Europene şi 
orice altă autoritate relevantă, De asemenea, Expeditorul este de acord şi garantează că nu va încerca să expedieze către nicio entitate deţinută de o parte cu care are Interese 
comune de proprietate, determinate de autoritatea de listare re levantă, supusă sancţiunilor economice. 
11.3 Expeditorul va Identifica Exped!erlle care necesită orice licenţă de control pentru export, permis ori care fac obiectu! altor controa le de reglementare înainte de export, şi va 
trimite către TNT lnformaţllle şi toată documenta\ia necesare pentru respectarea legHor şi reglementărilor aplicabile. Expeditoru! este responsab!! pe propria cheltuială să 
determine care sunt licenţele de export apllcablle sau cer!nţele de autorizare pentru o Expediere, să obţină toate licenţele şi permisele necesare şi să se aslgure că Destinatarul este 
autorizat fn conformitate cu feglle şl reglementările d!n ţara de origine, din ţara de destinaţie şi din orice ţară (ţări) care îşi declară Jurisdicţia cu privire la bunuri. în plus, Expeditorul 
este responsabl! să se asigure că utlllzarea finală sau utlllzatorul final al artlco!elor care sunt expediate nu încalcă nielo politică de control, care Umitează anumite tipuri de 
exporturi, reexporturl şi transferuri ale articolelor enumerate în mod specific şl care sunt supuse Reglementă rilor vamale privind exportul din S.U.A. 
11.4 TNT nu îşi asumă responsabilitatea faţă de Expeditor sau faţă de orlce altă persoană pentru nielo pierdere sau cheltuială - lnduslv amenzi şJ penalltăţl - dacă Expeditorul nu 
respectă leg!fe, reglementăr!!e sau dlspoz!ţllle referitoare la export, sau dacă acestea sunt rezultate din acţiunile întreprinse de TNT pentru a respecta legile şl reglementăr!le 
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apllcab!le, De asemenea, Expeditoru I este de acord să compenseze TNT pentru toate plerderlle sau cheltuielile - Inclusiv amenzi şi penalltăţl- dacă Expeditorul nu respectă !eglle, 
regulile şi reg!ementărlle de export, sau dacă acestea sunt rew!tate din acţiunlle întreprinse de TNT pentru a respecta !egl!e şi reglementările aplica bile, 
12, Bunuri pertcu!oase. 
12,1 ldentrflcarea bunurilor per!cu!oase. ,,Bunurile per!culoase" sunt articole care, atunci când sunt transportate, pot pune în pericol oameni!, anlmale(e, mediu! înconjurător sau 
transportatorul. Este responsabilitatea Expeditorului să Identifice dacă transportul său conţine bunuri periculoase, astfel cum suntclaslflcate în Recomandărlle Organlzaţlel 
Naţiunilor Unite privind transportu! mărfurl!or periculoase, Organizaţia Avlaţ!el Civlle Internaţionale (OACI), Acordul european privind transportul Internaţional de mărfuri 
periculoase pe şosea (ADR), Asoclaţla Internaţională a Transportu!ul Aerian (IATA) şi leg!le şf reg!ementăr!!e ap!lcablle, 
12.2 Serviciu! restricţionat. Cu excepţia circumstanţelor prevăzute în această Secţiune, TNT nu efectuează servlcll care lmpllcă bunuri periculoase, TNT poate accepta, la discreţia sa, 
anumite bunuri per!cu[oase, dar numai după ce TNT şi Expeditorul/Destinataru! au convenit asupra cerlnţe!or specifice referitoare la bunurile per!culoase în acest sens. Detaliile 
privind cerinţe le speclflce TNT, împreună cu procedura de aplicare a „statutului de cllent aprobat" sunt dlsponiblle !a servlclul cllenţl TNT, 
12,3 Taxe supllmentare, Se va ap!lca o taxă suplimentară pentru bunurile perlculoase Exped!erilor care conţin bunuri perlculoase. Taxele se bazează pe daslflcare şi tipul de 
manlpul,ire speclală necesară, lndus!v dacă articolele trebuie să fle acceslblle în tlmpul tranzitului. 
12.4 Reglementărl privind bunurile perfcufoase. Toate Coletele care conţin bunuri per!culoase trebuie să respecte toate le glie şi reg!ementărUe aplicab!le, lnduslv Instrucţiunile 
tehnice OACI pentru transportul sigur al mărfurilor periculoase pe calea aeruful şi Regulamentul IATA privind bunurlle periculoase. Expedierile de bunuri periculoase care fac 
obiectul ADR necesită aranjamente specia le de  transport, iar Exped!t�rul trebuie să contacteze TNT pentru a face aranjamente înainte de expediere. 
12.5 Pregătirea Expedierii. Exped!torH cu statut de cUent aprobat sunt responsabili pentru ldent!flcarea, clas!flcarea, ambalarea, marcarea, etichetarea şl completarea 
documentaţiei pentru Expedierile de bunuri per!culoase, în conformitate cu toate tratatele, legile şi reglementările Internaţionale aplicabile. Expeditorul este, de asemenea, 
responsabil pentru asigurarea faptului că Destinataru! respectă toate tratatele, leglle şi reglementările apllcablle. Fiecare Expediere trebuie să fle însoţită de documentaţla 
adecvată a bunurltor per!culoase (de exemplu, Declaraţia IATA a expeditorului pentru bunuri perlculoase), a tune! când este necesar, TNT poate să sollclte Expeditorului să angajeze 
un furnizor Instruit în ambalare şi livrare pentru a rezolva o problemă cu o Expediere de bunuri periculoase nellvrabila. Expedltorul trebuie să furnizeze toate lnformaţ!!le so!lcltate 
şi să completeze toate căsuţele referitoare la bunurile periculoase din Documentul de expediere. Expeditori! care utilizează sisteme electronice pentru a expedia bunuri periculoase 
trebuie să selecteze, după caz, în sistemu! electronic, servlclile speciale, manipularea sau si'l semnaleze pentru a lnd!ca faptul că Expedierea lor conţine bunuri periculoase, 
12.6 Ambalarea. Ambalajele TNT nu pot fi utilizate pentru transportul bunurilor periculoase {Inclusiv gheaţă carbonică ), cu excepţia substanţelor b!ologlce, Categoria B (UN 3373), 
care pot fi expediate în ambalaje TNT Madpak, 
12.7 Predarea ş! llvrarea bunur!lor perlculoase. Nu toate locaţll!e TNT acceptă bunuri perlculoase. Anumite foca\il TNT nu acceptă clase speclflce de bunuri perlculoase, iar bunurile 
periculoase nu sunt acceptate pentru a fi expediate prin toate SeNlcllle de transport, TNTîş! rezervă dreptu! de a refuza bunurlle periculoase în orice locaţie în care acestea nu pot 
fi acceptate în conformitate cu legea apl!cabllă, sau la discreţia TNT. Dacă nu este depusă într-o !ocaţle cu personal care acceptă bunuri periculoase, Expedierea trebuie să fle 
predată către TNT printr-o preluare programată !a locaţia cllentulul. 
12.8 Fără redirecţionare. Bunurlle perlculoase nu pot f! red!recţ!onate către o altă adresă decât adresa Dest!nataru!ul dorită Iniţial furnizată de către Expeditor. 
12.9 Răspunderea potenţlală a Expeditorului. Legile sau reglementările apllcab!!e pot impune TNT să raporteze Expedierile necorespunzător declarate sau nedeclarate de bunuri 
periculoase către autorităţile de reglementare sau guvernamentale corespunzătoare. Expeditorul poate fi paslbll de amenzi şl alte pena!ităţl conform leg11 apUcablle, 

13. Formalltiltl vamale. 
13.1 Expedierile care traversează graniţe naţ!onale pot fi vă multe de servlclile vamale. Intră în responsab!lltatea Expedltorulul să se asigure că bunurile sunt expediate în 
conformitate cu toate cerinţele vamale de reglementare, să furnizeze toate documentele şi lnformaţil!e necesare pentru formalităţile vamale, precum şi să declare şi să garanteze 
că toate declaraţllle şi lnformaţllle pe care le furnizează, referitoare la bunuri şi !a vămuirea Expedierii, sunt şi continuă să fle adevilrate, corecte şl complete, lncluslvîncadrarea în 
Sistemul armonizat corespunzător, de descriere ş! codificare a mărfurllor. Este pos!bll ca Expedie rile pentru care sunt necesare alte documente în afară de Documentu! de 
expediere (de exemplu, o factură comerclală) să albă nevoie de un timp de lranzlt sup!lmentar, TNT îşi rezervă dreptul, la dlscreţ!a exclusivă a TNT, de a percepe Expeditorului orice 
penal!tăţl, amenzi, daune sau alte costuri sau cheltuieli, inclusiv taxe de depozitare, rezultate dintr-o acţiune de executare a orlcăre! autorităţi guvernamentale competente sau din 
nerespectarea de către Expeditor a oblJgaţU!or stabllite prin prezenta. 
13,2 Intră în responsabilitatea Expedltorulul să se asigure, pe propria che!tula!ă, că bunurile expediate lnternaţ!onal sunt acceptate pentru Intrare în ţara de destinaţie, în 
conformitate cu legile apllcab!le, şl că respectă toate cerinţele privind licenţele sau permisele, dacă este cazul.
13,3 De asemenea, poate fi necesar ca Expeditorul să furnizeze Informaţii suplimentare pentru a obţine permisiunea altor agenţii de reglementare în ţara de destinaţie, înainte de
livrarea către Destinatar. Expedierile care conţin bunuri sau produse reglementate de mal multe agenţii guvernamentale din alte ţilrl de destinaţie (cum ar fi agen!il naţionale 
responsabile pentru siguranţa alimentară, pentru protecţia sănătăţll publlce, pentru produse farmaceutice şi medicale, pentru plante şi animale, pentru produse din animale
sălbatlce, pentru telecomunlcaţ11 şl alte standarde pentru echipamente electronice, precum ş! alte agenţii slmllare) pot necesita un timp supl!mentar pentru formalităţile vamale, 
Toate che!tulellle pentru trimiterea ş! returnarea în şi d!n ţările în care nu este permisă Intrarea îi vor fi facturate Expeditorului.
13.4 Dacă Expedierile sunt reţinute de servic!lle vamale sau de alte agenţii, din cauza documentaţiei Incorecte sau Inexistente, TNT poate încerca să notifice Destinataru I. Dacă 
leg!le locale cer ca Destlnatarul să transmită informaţllle sau documentele corecte, Iar Destinata ru! nu face acest lucru într-un interval de timp rezonab!I, TNT poate hotărî că 
Expedierea poate fi considerată nellvrabilă în conformitate cu le glie în vigoare (a se vedea Secţiunea 18 {Expedieri nelivrabl!e)). Dacă Destinatarul nu transmite Informaţiile sau 
documentaţia sol!cltată, Jar leglle !ocale îi permit Expeditoru lu! să le transmită, TNT poate încerca să notifice Expeditorul. De asemenea, dacă Expeditoru! nu transmite Informaţiile 
sau documentaţia într-un Interval de timp rezonabil, care poate fi determinat de TNT, Expedierea va f! conslderată nellvrabllă, în conformitate cu legile în vigoare. TNT nu îşi asumă
nielo responsabllltate pentru faptul că nu poate finaliza o tlvrare din cauza documentaţiei Incorecte sau inexistente, Indiferent dacă încearcă sau nu să notifice Destinatarul sau
Expeditorul. 
13.5 Dacă legile locale permit acest lucru, TNT va reallza formalităţlle vamale aferente Exped!erllor internaţionale, TNT va trimite lnformaţllle despre Expediere către autorităţile 
vamale ş! către alte agenţii de reglementare pentru efectuarea formalităţl lorvamale. TNT poate percepe o taxă suplimentară pentru serviciul vamal, dacă este cazul, pentru 
Expedierile internaţ!onale pentru procesarea vamală, pentru plata de taxe şi Impozite către o agenţie vamală în numele plătitorului, pentru Serviclile solicitate de către Expeditor, 
Bene fi clar sau o terţă parte sau pentru recuperarea costurilor transferate către TNT de către agenţla de reglementare pentru înregistrări conform reglementăr!lor. Tipurile şl
sumele taxelor variază în funcţie de ţară.
13.6 TNT va acţiona în calitate de agent al Expedltorulul sau Destinatarului {după caz) numai în scopu l  efectuării formalltătllor vamale şi al trecerll Expedierii prin vamă. Dacă este 
poslbll şi adecvat, Expeditorul va autoriza TNT sau agentul vamal desemnat de TNT, să întocmească şi să depună declaraţllle vamale şi să întreprindă toate acţiunile aferente în 
calitate de reprezentant direct, pentru şi în numele şi pe rilspunderea Expeditorului sau a Dest1natarulul. Dacă este cazul, Expeditorul se va asigura că Destinatarul autorizează TNT 
în conformitate cu prezenta prevedere. 
13.7 În anumite situaţii, !a discreţia TNT, TNT poate accepta Instrucţiuni pentru a folosi un agent vamal desemnat, altul decât ce! al TNT (sau agentul desemnat de TNT) sau agentul 
desemnat de către Expeditor. În orice situaţie, TNT (sau agentu! desemnat de TNT) îşl rezervă dreptul de a îndeplin! formalităţile vamale aferente Expedieri! dacă agentul nu poate 
fi determinat sau dacă nu va efectua formalităţile vamale sau dacă nu sunt furnizate către TNT lnformaţll complete privind agentul (inclusiv, dar fără !!mi tare la numele, adresa, 
numărul de telefon ş! codul poşta l).
14. Taxe şl lmpozlte. 
14,1 Pentru a efectua formalităţlle vamale aferente anumitor articole, TNT poate plăt1 în avans taxele şi lmpozltele aşa cum sunt ele estimate de către of!clalltăţlle vamale în 
numele plăt!torulul şi să perceapă o taxă sup11mentară pentru acest lucru. Pentru toate Expedlerlle, TNT poate contacta plătitoru! ş! poate solicita confirmarea aranjamentelor de 
rambursare drept condiţie pentru finalizarea formalltăţllor vamafe şl livrării, şi, la discreţia TNT, să sol!dte plata taxelor ş! Impozitelor înainte de predarea Expedierii către 
Destinatar, Pentru detalii supl!mentare, contacta\1 serviciul asistenţă clienţi TNT, 
14.2 în cazul în care exactitatea sau corectitudinea taxelor ş! Impozitelor evaluate pentru o Expediere este contestată, TNT sau agentul vamal desemnat poate analiza documentele 
de transport prezentate împreună cu Expedierea, Dacă TNT stabileşte faptu! că taxele şi Impozitele au fost evaluate corect, Expeditorul este de acord să plătească taxele şi 
Impozitele sau Expeditoru! îşi asumă faptul că sunt plătite de către Destinatar, dacă este cazul. 
14.3 În cazul în care TNT plăteşte taxe, !mpoz!te sau alte taxe către o agenţie vamală în numele p!ăt!torulul, p!ătltorulul I se va percepe o taxă accesorle de servlcll vamale pe baza 
unul tarif fix sau un procentaj din suma tota lă avansatil. Această taxă suplimentară pentru formalităţi vamale va depinde de ţara de dest!naţ!e. Pentru mal multe Informaţii despre 
taxele suplimentare de servici! auxll!are percepute, a se vedea pagina „servlcll suplimentare şl taxe sup!lmentare" de pe tnt,com, 
14.4 Dacă Expeditorul nu desemnează un plătitor pe Documentul de expediere, taxele ş! Impozitele îi vor fi facturate automat Destlnatarulul, dacă acest lucru este permis. 
14,5 Indiferent de orice Instrucţiuni contrare de plată, Expeditorul este în cele din urmă responsabil pentru plata taxelor şl lmpoz!telor şi a tuturor tarifelor ş! taxelor suplimentare 
legate de plata TNT a taxelor şi Impozitelor dacă plata nu este primită, Dacă un Destinatar sau un terţ de la care este solicltată confirmarea rambursării refuză să plătească taxele şi 
lrnpozltele atunci când sunt sollcltate, TNT poate contacta Exped!toru1 pentru acestea. Dacă Expedltorul refuză să facă aranjamente satisfăcătoare pentru a compensa TNT, 
Expedierea îi va fi returnată Expeditorului {Iar, în acest caz, Expeditoru! va răspunde atât pentru taxele !nlţ!a[e, cât şi pentru cele de returnare), sa u va fi dusă într-un depozit general 
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pentru depozitare temporară, sau într-un depozit aflat sub control vamal sau va fi considerată nellvrabllă. Dacă Taxele de transport pentru o Expediere sunt facturate pe un card de 
credit, TNT îşi rezervă dreptul de a deduce din contul cardului de credit şi cheltulellle necolectate aferente taxelor şl impozitelor asociate Expedierii respective. 
14.6 În funcţie de opţiunile dlsponlbl!e în locaţll!e specificate, dad TNT nu poate obţine o confirmare acceptabilă a aranjamentelor pentru rambursarea sumelor aferente taxelor şl 
lmpoz!te!or, este poslbll ca Expedierea să fle întârziată. Aceste întârzler!, sau orice altă nerespectare a prezentelor Condiţii, constituie răspunderi neasumate, 
14,7 Plata taxelor şi Impozitelor se va efectua numai prin următoarele metode, la discreţia TNT: numerar, cec (personal sau de afaceri, cu condiţia de a se oferi o Identificare 
validă), rnrd de credit, ordin de transfer, cec de călătorte, cont de debit sau de reportare. TNT nu acceptă plata în avans a taxelor şi lmpozJtelor. 
14.8 TNT nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru Exped!erlle abandonate în vamă, !ar aceste Expedieri pot fi considerate nelivrablle. 
15, Stabll!rea traseului, 
TNT determină traseul tuturor Expedierllor, Traseul se poate schimba din când în când fără notificare prealabilă. TNT nu poate dezvălui detalllle rutei sau măsurlle detaliate de 
securitate a reţelei, pentru a proteja mărfurlle care sunt transportate pe acestea. Prin urmare, nu sunt permise nici auditori !a lm:aţllle sau vehlculele reţelei TNT, cu excepţia 
cazului în care există o cerinţă statutară sau legală, 
16, L111rarea. 
16.1 Expedierile sunt livrate la adresa Destlnatarulul sub rezerva Secţlun!lor 16.7 şi 16.8 de mal Jos. Nu există nicio obligaţie de a llvra Expedierea în mod personal Destinatarului. 
TNT poate llvra o Expediere Destinatarului sau oricărei alte persoane care pare să albă autoritatea de a accepta livrarea Expedierii în numele Destinatarului. Adresele de expediere 
trebuie să Includă întotdeauna adresa completă a Destinatarului, numărul de telefon ş! adresa de email, 
16.2 Adresele cutiei poştale pot fi utlllzate pentru anumite locaţll lnternaţlona!e, cu condlţ!a ca Expeditorul să furnizeze către TNT numărul de telefon al Destinatarului pentru a 
facllita livrarea. 
16.3 TNT nu va răspunde în nicio situaţie pentru n!clo reclamaţie referitoare la confiscarea sau reţinere.a bunur!!or de către serviciile vamale sau alte autorităţi guvernamentale în 
timp ce erau în tranzit. 
16A Expedlerlle către hotelurl, spltale, birouri guvernamentale sau întreprlnderl, campusuri universitare sau alte facil!tăţl care au o cameră de corespondenţă sau o zonă centrală 
de recepţie pot fi livrate în camera de corespondenţă sau în zona centrală de recepţie, cu excep)la cazulu! în care TNT a precizat sau convenit altfel înainte de expediere. 
16.5 TNT va aborda orice solicitare de modlflcare a unei adrese care nu reprezintă o redirecţionare sau o corectare a adresei ca fiind Expedlerl noi şi se vor a pilea nol Tarife de 
transport. 
16.6 Uvrarea sâmbăta, dacă este dlsponlbllă, va face obiectul unei taxe speciale de manipulare în ţărlle în care sâmbăta nu este o zi de lucru obişnuită. 
16.7 TNT poate să refuze preluarea sau llvrarea unei Expedieri, sau să u tlllzeze aranjamente alternative de preluare sau livrare, pentru a menţine siguranţa angajaţilor săi în 
sltuaţllle în care TNT consideră că servlcllle sale pot fi utilizate pentru a încălca orlce legi, reglementări sau reguli aplicabile, 
16.8 lnstrucţlunl de llvrare de la Destinatar: Expedieri B2C 
a. În locaţiile selectate, TNT poate livra Expedieri 82C în conformitate cu lnstrucţlunlle suplimentare primite de TNT de la Destinatar. Expeditorul recunoaşte în mod expres şl este 
de acord că aceste Instrucţiuni pot modlf!ca !nstrucţlun!!e de livrare convenite iniţia! sau Angajamentul privind timpul de livrare convenit Iniţial între TNT şi Expeditor, 
b. Expeditoru! recunoaşte şi este de acord că lnstrucţlunl!e Destinatarulul se pot referi, dar nu sunt l!mltate fa: (I) amânarea termenulul de livrare; (ii) livrarea către un vecin, portar 
sau recepţioner; (III) llvrarea către o altă adresă sau către o altă persoană, cu condiţia ca această altă adresă să se afle în aceeaşi ţară, aşa cum se menţionează în Documentul de
expediere; (Iv) furnizarea de instrucţiuni cu privire la locul de plecare a Expedierii B2C fără obţinerea unel semnături pentru livrare; (v) lăsarea Expedierii B2C într-un punct de
preluare (de exemplu, o !oca ţie de vânzare cu amănuntul); sau (vi) orice combinaţie a Instrucţiunilor ele mal sus. În caz de anulare (parţ!a lă) a transportului înainte de l!vrare de 
către Expeditor şi/sau Destinatar, toate taxele rămân scadente şi datorate către TNT. 
c, TNT poate modifica d!n când în când dlsponlbllltatea opţ!un!lor de !lvrare pentru Expedlerlle B2C, în funcţie de !Imitările geografice şi de altă natură. Pentru informaţll 
suplimentare despre dJsponlb!lltăţlfe şl condlţ!lle opţlunll de livrare, consultaţl tnt.com. 
d. în cawl în care un Destinatar furnizează Jnstrucţ!unl suplimentare de livrare pentru alte Expedieri decât cele B2C, atunci Expedltorul recunoaşte şi este de acord să se oblige sub 
prezenta Secţlune 16. 
17, Relivrarea. 
17.1 llvrăr! Business. TNT va încerca din nou livrarea, fle automat, fle la cerere, dacă: (a) nimeni la adresa Destlnatarulul sau la o adresă învecinată nu este d!sponlbll pentru a 
semna pentru Expediere şi nu există nicio eliberare a semnături! în dosar; (b) expeditoru! a selectat o Opţiune de semnare a livrărl! TNT şi nu este dlsponlb!! niciun destinatar ellglbîl 
pentru semnarea 11vrăr11; sau (c) TNT stab!leşte că poate reţine Expedierea, În cazul în care livrarea Business nu a fost livrată după trei încercă ri de livrare sau după ce a fost reţinută 
timp de cinci zlle lucrătoare de la data prlmel încercări de livrare şl, după caz, s-a obţinut liberul de vamă în ţara de destinaţie, va fi considerată nellvrabllă (consultaţi Secţiunea 18 
(Expedler1 nelivrabl!el),
17.2 Livrări rezldenţJale şi Expedieri B2C, Dacă o livrare rezldenţlală nu poate fi fina Uzată la prima încercare la adresa Destlnata rulul sau la o adresă învecinată, TNT poate, la 
alegerea sa, fle să reîncerce !lvrarea, să reţină Expedierea până când primesc Instrucţiuni suplimentare de livrare de la Expeditor sau Destinata r, sau livrează către o loca ţie care 
urmează să fle determinată de TNT. Dacă o llvrare rez!denţlală nu poate fi livrată printr-o reîncercare, sau Expeditorul sau Destinata ru! nu furnizează Instrucţiuni supl!mentare de 
livrare sau TNT nu poate faclllta livrarea către o altă !ocaţle care urmează să fie stabll!tă de către TNT, Expedierea poate fi considerată nelivrabilă (a se vedea Secţiunea 18 
(Expedlerl nelivrabile)). 
18. E11pedlerl nelivrabile. 
18,1 O Expediere care nu poate fi livrată este una care nu poate fi l lvrată din motive care Includ, dar nu se limitează la, oricare dintre următoarele: (a) adresa Destinatarulul este 
Incompletă, lllzlb!lă, Incorectă sau nu poate fi locaUzată, (b) Oestlnatarul unel Expedieri nu poate fi contactat sau Destinatarul nu reuşe�te să recupereze Expedierea, (c) Expedierea 
a fost adresată unel zone care nu este deservită de TNT, (d) locul de activitate al Destinatarului este închis (e) l!vrarea este lmpos!bllă din cauza lnd!sponlbil!tăţii sau refuzului unei
persoane corespunzătoare care să accepte livrarea sau să semneze pentru livrarea Expedierii, (f) Expedierea nu este în măsură să treacă de autorităţile vamale, (g) Expedierea ar
putea provoca daune sau întârzieri altor Expedieri sall bunuri sau vătămărl persoanelor, (h) Expedierea conţine articole Interzise, (I) Destinatarul nu poate sau refuză să plătească 
pentru o Expediere cu facturare la Destinatar, O) Expedierea a fost ambalată necorespunzător, (kl conţlnutul sau ambalajul Expedierii sunt deteriorate în măsura în care 
reambalarea nu este posibilă sau (I) orlcare dintre motivele expuse În Secţlunile 17 (Livrarea din nou), 
18.2 Dacă o Expediere este nel!vrabllă din orice motiv, TNT poate încerca să notifice Expeditorul pentru a aranja returnarea Expedler11, fără a încălca în vreun fel o constrângere 
legală locală, Dacă Exped!torul nu poate fi contactat în termen de cinel zile lucrătoare sau nu dă lnstruc!lunl într-o perioadă rezonabllă de timp, TNT poate returna Expedierea 
Expeditorului; sau plasa Expedierea în depozit temporar, un depozit de comeml generale sau un depozit vamal sau poate elimina Expedierea. în cazul în care o Expediere nu poate 
fi l!vrată, trecută prin vamă sau returnată, Expedierea poate fi transferată sau ellm!nată de către TNT. Expeditorul va răspunde pentru toate costurile, Tarlfele şi taxele suportate 
pentru returnarea, depozitarea sau ellmlnarea unei Expedieri nelivrabile, cu excepţia situaţiei în care Expedierea a fost nel!vrabllă din cauza TNT. 
18.3 Expedler!!e care nu pot fi returnate din cauza constrângerllor locale de reglementare vor fi fle plasate într-un depozit temporar, într-un depozit de comenzi generale sau într
un depozit vamal sau vor fi eliminate în conformitate cu leg!slaţla locală. Expeditorul acceptă să plătească costurlle suportate de TNT pentru această depozitare sau ellmlnare. 
18.4 Tarifele de returnare vor fi evaluate în contul Expeditorul ul, împreună cu Tarlfele originale, cu excepţia situaţiei în ca re Expedierea a fost ne[ivrabllă din cauza TNT. De 
asemenea, vor f1 Incluse orice alte Taxe suportate de către TNT în procesul de returnare, Pentru returnarea Expedlerilor care nu pot fl livrate care conţin bunurl per!culoase, 
Expeditorul trebuie să furnizeze un Document de expediere completat şi toate celelalte documente necesare, 
19. Data de livrare pentru produsele premlum. 
Dacă TNT nu reuşeşte să livreze produsele Express 9 am, 10am sau la amiază înainte de Data de !lvra re angajată, în circumstanţele în care nellvrarea menţionată nu este cauzată de 
evenimentele prevăzute în Secţiunea 21 (Răspunderi neasumate), Iar Expeditorul/Destinatarul plătitor notifică TNT în legătură cu reclamaţ!a acestuia conform Secţiunii 23
(Reclamaţii), TNT va factura doar serv!c!ul de livrare efectiv furnizat (de exemplu înainte de amiază) în loc să perceapă taxa oferită pentru serviciu! solicltat Iniţial (de exemplu 
înainte de 9 am), din aceeaşi categorie de produse Express. TNT va returna sau va p!ătl diferenţa de preţ în legătură cu factura corespunzătoare, în funcţ!e de opţiunea acesteia. 
20. Urnitele răspunderii. 
20.1 Urnite standard de răspundere pentru servlcl!le de transport. Răspunderea TNT pentru pierderi, daune sau întârzieri în legătură cu furnizarea de Servicii de transport va fi 
limitată la cea mal mare dlritre (a) suma prevăzută de Convenţ!lle aplicab11e sau (b) 100 USD per Expediere (cu excepţia cazului în care Expeditorul alege să plătească o taxă 
suplimentară pentru a specifica Răspunderea extinsă sau Asigurarea, astfel cum este descris în Secţiunile 20.3 şi 20.4), TNT va aplica de asemenea astfel de limite tuturor 
reclamaţl!lor care decurg din furnizarea de Servicii de transport interne în absenţa or!căror Urnite obllgatoril sau Inferioare de răspundere în legislaţia naţională ap!!cabllă 
transporturllor (cu excepţia cazul ul în care Expeditoru I alege să plătească o taxă suplimentară pentru a speclf!ca Răspunderea extinsă sau Asigurarea, astfel cum este descris în 
Sectlunlle 20.3 ş! 20.4). 
20.2 limite de răspundere pentru alte redamaţll, Dacă nu este reglementat prin Secţiunea 20.1 (limite standard de răspundere pentru Serv!c!lle de transport), răspunderea TNT 
pentru pierderi, daune, întârzieri sau orlce altă reda ma ţie în legătură cu furnizarea de servicii auxlllare sau alte încălcări ale contractului este llmltată la 3,40 euro per kilogram, în 
toate cazurlle care nu depăşesc o răspundere maxlmă de 10,000 de euro pentru fiecare eveniment sau serie de evenimente conectate. 
20,3 Răspunderea maximă: Răspunderea extinsă (nu este oferită în toate locaţllle -a se contacta serviciul asistenţă cllenţl TNT pentru detalii). 
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a, În !ocaţl!le în care TNT oferă Răspundere extinsă, Expeditorul poate să aleagă să plătească o taxă suplimentară pentru a specifica un Document de expediere cu Răspundere 
extinsă, peste llmltele prevăzute în Secţlunl!e 20.1 ş! 20.2 anterioare, 
b, Răspunderea extinsă specificată reprezintă răspunderea maximă a TNTîn ceea ce priveşte Expedierea, Răspunderea extinsă se aplică doar în cazul în care TNT este 
răspunzătoare ca urmare a Convenţtllor sau a legilor Imperative naţionale privind transportu! apllcablle unei Expedieri. 
c, în cazul în care nu se specifică în mod diferit de către TNT, Răspunderea extinsă maximă este de 25,ooo de euro per Expediere (excluzând expedlerlle de documente -a se vedea 
mai Jos). 
d. Răspunderea TNT pentru pierderea sau deteriorarea dovedite sau pentru orke alte reclama ţii În legătură cu Expedler!le de documente nu va depăşi valoarea de refacere a 
Expedlerll, cu un maximum de 500 de euro per Expediere de documente, cu excepţia cazului în care se speclf!că în mod diferit de către TNT. Răspunderea extinsă nu este 
disponlb!!ă tuturor Expedierilor de documente. Pentru Informaţii supl!mentare cu privire la e!fglbllitate, a se vedea tnt.com sau a se contacta serviciul asistenţă clienţi TNT. 
20,4 Asigurarea (nu este oferită în toate locaţ!lle -a se contacta servlclul asistenţă cllenţl TNT pentru detalii).
a ,  în locaţ1He în care TNT oferă Asigurare, Expeditorul poate să aleagă să plătecscă o taxă suplimentară pentru a selecta Asigurarea pe Documentul de expediere, peste !lmltele 
prevăzute fn Secţlunlle 20.1 ş! 20,2 anterloare. 
b, Asigurarea speclflcată reprezintă valoarea maximă pentru care TNT îşi asumă riscuri în ceea ce priveşte Expedierea. 
c, în cczul în care nu se speclflcă în mod diferit de către TNT, Asigurarea maximă este de 25,000 de euro per Expediere. 
d. Acoperirea Asigurării TNT este limitată În conformitate cu Institute Cargo dause A.

e. Răspunderea TNT pentru pierderea sau deteriorarea dovedite sau pentru orke alte reclamaţ!l fn legătură cu Expedierile de documente nu va depăşi valoarea de refacere a 
Expedierii, cu un maximum de 500 de euro per Expediere de documente, cu excepţia cazului în care se speclf!că în mod diferit de către TNT, Asigurarea nu este disponibilă tuturor 
Expedierilor de documente. Pentru informaţi! suplimentare cu privire !a eliglb!l!tate, a se vedea tnt.com sau a se contacta serviciul asistenţă cl!enţl TNT. 
20.S Dacă Expeditorul alege Răspunderea e>:tlnsă sau Asigurarea, se aplică următoarele condiţ!l: 
a, Expeditorul îşi asumă riscu rile şi plerderlle care depăşesc valoarea declarată, 
b. o taxă va fi evaluată pe baza valori! declarate şl poate diferi În funcţie de originea Expedler!l. Pentru deta!ll a se contacta serviciu! asistenţă cl!enţl TNT. 
c. Răspunderea TNT pentru pierderi, daune, întârzieri sau orke alte reclamaţii dovedite În legătură cu Expedierea nu va depăşi costu! de reparaţie al Expedierii, valoarea sa 
amortizată sau costul de înlocuire, oricare dintre acestea este ma! mic. TNT are dreptul să solicite o dovadă Independentă a valor!I conţlnutulu! unei Expedieri pentru care a fost 
făcută o reclamaţie. 
d, Nu este disponibilă nklo compensaţie pentru (I) pierderi cu caracter de consecinţă sau (11) întârzieri scu pierderi care rezultă din încălcarea de către Expeditor a ob!!gcţlllor care TI 
revin fn temeiul acestor Condiţii, 
e, Nu este dlsponlbllă nielo compensaţie pentru pierderile legate de Servlcllle auxlllare. 
f. Orice încercare de a declara o valoare mal mare decât sumele maxime permise de prezentele Condlţll pentru Răspunderea extinsă, Asigurare sau vamă este nulă şi neavenită. O 

astfel de valoare declarată va fi redusă automat la limitele autorizate pentru Expediere. Acceptarea TNT pentru transportu! oricărei Expedieri care are o valoare declarată care 
depăşeşte sumele maxime admise nu constituie o renunţare la nlclo prevedere a prezentelor Con diţi!. TNT nu poate onora soli citările de modificare a lnformcţlllor privind valoarea 
declarată de pe Documentul de expediere după prezentarea acestuia la TNT. 
g. Atunci când Expeditorul nu a specificat Răspunderea extinsă sau Asigurarea fiecărui Colet lndivldual în Documentul de expediere, dar a specificat o valoare declarată totală 
pentru Expediere în ansamblu, valoarea declarată a fiecărui Colet va fi determinată prin împărţirea valorl! totale declarate la numărul Coletelor din Documentul de expediere. în 
nielo situaţie, valoarea declcrată a unul Colet dintr-o Expediere nu depăşeşte vcloarea declarată c Expedierii. 
20.6 Artlcole unke, Răspunderea TNT pentru Expedlerlle care conţin Artlco!e unice, Indiferent dacă este totală sau partlală, este llmltată la limita Convenţiei relevante sau la le glie 
locale apl!cablle Imperative, Răspunderea extinsă şi Asigurarea nu se aplJcă Expedierilor care conţin Artkole unice. 
21. Exonerări de răspundere. 
21.1 TNT nu îşi asumă nielo răspundere pentru: 
a. Sub rezerva altor Umltărl stabllite În prezentele Condlţ!I, orice daune care depăşesc Răspunderea extinsă sau Asigurarea (astfel cum sunt !Imitate prin Secţiunea 20.3 
(Răspunderea maximă: Răspunderea extinsă) şi Secţiunea 20.4 (Asigurarea)) sau li mita rea răspunder!l, astfel cum este stabilită în Convenţia cpllcabllă scu, pentru Expedierile din şi 
între locaţllle specificate dintr-o ţară, prin legea [occlă ob!lgatorle aplicabllă, orlcare dintre acestea este mal mare, Indiferent dacă TNT şt!a sau ar fi trebuit să ştie că astfel de daune 
ar putea avea !oe; 
b. Pierderi sau daune speciale, accidentale, de consecinţă sau Indirecte, inclusiv costurile transportu!u! a lternativ, pierderea veniturilor, încasărllor, utlllzăr!i sau profiturilor, 
economlllor cnt!dpate, fondului comerclal sau pierderii oportun!tăţll; ş! 
21.2 Expeditorul îşi asumă orice eKpunere la, şi riscu[, orlcărel pierderi, deteriorări sau întârzieri peste cele asumate în mod expres de TNT în prezentele Cond!ţll, Expeditorul ar 
trebui să-ş! comande propria asigurare, dacă doreşte. TNT nu furnizează asigurare. 
21.3 TNT nu îşi asumă nicio răspundere şi TNT nici nu va efectua nielo ajustare, rambursare sau creditare de orke tip pentru orice pierdere, deteriorare, întârziere, !lvrare greşită, 
nellvrare, Informare greşită sau nefurnlzare de Informaţii, cauzate sau rezultate din orkare dintre următoarele evenimente (nu este o listă exhaustivă): 
a. acţiunea, Inacţiunea sau omisiunea din partea Expeditorului, a Dest!natarulul sau a altei părtl care are un interes în Expediere; 
b. natura Expedierii sau orke defect, vlclu caracteristic sau inerent sau fragllîtatea acestuia; 
c. încălcarea acestor Condiţii sau a altor termene şi condiţii apllcablle EKpedler11, Inclusiv expedierea unul Art!col lnterzls, bunuri periculoase, declararea Incorectă a încărcături!, 
securizarea, marcarea sau adresarea Expedierilor; 
d. amenzi, penalltăţl sau alte sume flncnclcre percepute în contul Expedltorulul sau Destinatarului de către orice autoritate de reglementare sau terţă parte; 
e. orice evenimente dincolo de controlul TNT, lnclus!v o pandemie sau epidemie, perkole în aer, lnamld publlcl, autorităţi publice sau de reglementare care ccţionează cu 
autoritate aparentă sau reală, acte sau omlslunl a le oflclalllorvamal!, revolte, greve sau greve anticipate sau alte dispute !ocale, proteste civile, perkole provocate de o stare de 
răzbel sau condiţii meteorologice sau perturbări naţionale, Internaţionale sau locale fn reţelele de transport aerian sau terestru, acte criminale ale oricărei persoane sau entităţi, 
!nclus!v acte de terorism, dezastre naturale, perturbări sau nefuncţlonărl a!e sistemelor de comunlcaţli şi Informaţii (Inclusiv slstemefe TNT), întârzieri mecanke sau condiţii care 
prezintă un perlcol pentru personalul TNT; 
f. ambalare necorespunzătoare scu Insuficientă, lnclus!v neîndeplinirea obligaţlel Expedltorulu! de a utlllza amba laje aprobate de TNT acolo unde se sollcltă, recomandă sau este 
necesară o asemenec aprobcre. în special, computerele, dispozitive le electronice, artlcole!e fragile ş! alcoolu! trebuie să fle ambalate în conformitate cu liniile directoare TNT, 
disponibile pe tnt.com. Furnizarea de ambalaje, sau consultanţă, asistenţă sau îndrumări cu privire la ambalarea corespunzătoare a trvrărilor de către TNT nu constituie acceptarea 
răspunderii de către TNT, cu excepţia cazului în care TNT prevede în mod expres în mod diferit în scris; 
g. respectarea lnstrucţlunl!or de Uvrare verba le sau scrise de la Expeditor, Destinatar sau persoanele care pretind că reprezintă Expeditorul sau Desti natarul;
h. întârzierea livrării cauzată de respectarea polltld!or TNT prlvlnd plata Tarifelor; 
!. !mposlbilltatea TNT de a furniza o copie a documentului de livrare sau o copie a semnăturll obţinute la livrare; 
J, ştergerea sau pierderea lrevers!bllă a datelor stocate pe benz! magnetice, În fişiere sau pe alte suporturi de stoccre sau ştergerea şi deteriorarea lmaglnllor fotografice sau a 
coloanelor sonore din filmul expus; 
k, nerespectarea de către TNT a semnelor de „poziţionare a coletulul" (de exemplu, săgeţlle „ÎN SUS" sau ma rcajele „cu ACEST CAPĂT ÎN SUS"); 
I. nerespectcrea sau întârzierea TNT de a not!flca Expeditorului sau Destlnatarulul orice întârziere, pierdere sau deteriorare a unei Expedieri, adresa Incompletă, Incorectă sau
Inexactă a Destlnatarulul sau a agentului vamal, documenta fla Incorectă, Incompletă sau lipsa acesteia, sau neplata taxelor şi Impozitelor necesare predări! unei Expedieri; 
m, pierderea sau deteriorarea orlcărul art!col lndlvldual pentru care TNT nu are o înregistrare verif!cabllă a primiri!, lnduslv în circumstanţe în care, în momentul predări! Expedierii 
către TNT, bunurile au fost preîncărcate într•o remorcă, paletlzate sau ambalate În aşa fel încât numărul de artkole sau conţinutul Expedlerll nu pot fi verlf!cate în mod rezonabil; 
n. pierderea oricărei lnformatll personale sau financiare, Indu siv numerele de securitate sodală, datele naşterii, numerele permisului de conducere, numerele cardurilor de credit 
sau de debit şi Informaţiile despre contu! flnandar; 
o. neîndepllnlrea obl!gaţ!e! Exped!torulul de a şterge toate Expedierile Introduse într-un sistem scu dispozitiv de livrare TNT atunci când Expedierea nu este predată către TNT; 
p. deteriorărlle lndkate de Instrumentele de măsurare a şocu!ul, incllnărll şi temperaturii; şi 
q. nerespectarea Angajamentulul privind timpu! de livrare pentru orice Expedieri cu o adresă Incompletă sau Incorectă (consultaţ! Secţiunea 18 (Expedieri nellvrablle)). 
21.4 în cazul în care TNT nu este responsabilă, Inclus Iv pentru orice răspundere care depăşeşte răspunderea asumată în mod expres de către TNT în prezentele Condiţii, Expeditoru! 
va fi responsabil şi este de acord să despăgubească TNT ş! să exonereze TNT pentru orice daune cauzate de Expediere companiei TNT sau unul terţ, sau de orice reclamaţie a unel
terţe părţi, în specia! a Destlnatarulul.
Orice plată efectuată de către TNT în conformitate cu o reclamaţle a Expedltorulul sau c unei terţe părţi nu va fi considerată o acceptare a răspunderi! şl n!cl nu vc reprezenta o 
renunţare la prevederlle cuprinse în această Secţiune 21, 
22, Fliră garanţll. 
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Cu excepţia celor prevăwte în prezentu! document, TNT nu oferă garan!H, în mod expres sau !mp!lclt. 
23, Redamaţli. 
TNT va accepta numai depunerea unei reclamaţii referitoare la o Expediere, în cazul în care reclamantul respectă toate Convenţllle apllcablle şi procedura următoare, în caz 
contrar, nu poate fi formulată nicio cerere împotriva TNT: 
23.1 Notificarea unei redamaţ!l. 
a, Toate reclamaţllle cauzate de pierderi, daune (vlzlblle sau ascunse) sau întârzieri (lnduslv reclamaţii pr!vlnd deteriorarea) sau conţinut l!psă, trebuie notificate către TNTîn 
termen de 21 de z!!e de la (!) livrarea Expedler!l (în caz de deteriorare sau întârziere), sau (li) data preconizată pentru !Iv rare (în cazul p!erder11, ne!lvrărll sa u livrărll greşite). 
b. Primirea Expedierii de către Destinatar fără o notificare scrisă în recipisa de livrare, pr!vln_d deteriorarea, constltule dovada prima facle a faptului di Expedierea a fost livrată în 
bune condiîii, 
c. Toate aceste reda maţii trebuie notificate prin tnt,com sau contactâ nd serv!clul asistenţă clienţi TNT. 
23.2 lnforma)II necesare.Toate notificările privind reclamaţll!e trebuie să Indu dă Informaţi! complete despre Ex pe dl tor ş! Destinatar, precum şi numărul de urmărire TNT, data 
expedlerll, numărul de piese şi greutatea Expedlerll, Ca o condiţie prealabllă pentru TNT, luând în considerare orice reclama ţie pentru daune, Destinatarul trebu!e să pună la 
dispozi)ia TNT conţinutul, cutnie de transport orlglna!e şi ambalajele pentru Inspecţie, fle la sediul Destinatarului, fle la o unitate TNT, până la fina Uzarea redamaţlel. 
23,3 limitări, TNT nu este obligată să acţioneze în legătură cu nicio reclamaţie până când nu au fost plătite toate Tarifele; reclamantu! nu poate deduce suma so Ileita tă din 
respectivele Tarife. Se poate completa doar o singură reclamaţie referitoare la o Exped!ere, Acceptarea plăţll conform unei redamaţll va prescrie orice drept de a recupera daune 
supllmentare sau de a solie Ita compensaţii sup!lmentare referitoare la acea Expediere, Expedltortl sau Destlnatar!l ale căror Colete au fost predate către TNT pr!ntr�un consol!dator 
de colete nu au niciun drept !a o scutire legală sau ech!tab!lă împotriva TNT, 
23.4 Acţiuni legate.Dreptul de a sol!clta despăgub1r1 de la TNT pentru o acţiune care rezultă din transport va fi exclus, cu excepţia cazului în care cererea este Introdusă în faţa unei 
Instanţe autorizate în termen de dol ani de la data efectivă a livrării (în caz de daune, lipsă sau întârziere) sau data preconizată pentru livrare (în caz de pierdere, nellvrare sau 
llvra re greşită) sau în cadrul oricărei prescrJpţll aplicabile, oricare dintre acestea este mal scurtă, 
24, Sub-contractarea. 
TNT îşi rezervă dreptul de a subcontracta Integral sau parţial oricare dintre Servicii. 
25. Protecţia datelor.
25.1 Termeni precum „operator", ,,date cu caracter personal", ,,persoană vizată" ş! ,,prelucrare" vor avea semnlf!caţla atribuită acestora în Regulamentul general privind protecţia 
datelor (UE) 2016/679 {,,GDPR") şi orice alte !egl şî reglementări privind protec\ia datelor care se aplică prelucrărl! or!căror date cu caracter personal {,,Date cu caracter personal") 
în prezentele Condiţii (colectiv „legea privind protecţia datelor") 
2S.2 TNT şl Expeditorul recunosc faptul că ambii sunt operatori în nume propriu cu privire !a prelucrarea oricăror Date cu caracter personal de către, sau între, părţi în conformitate 
cu prezentele Condiţii. 
25,3 în legătură cu prelucrarea oricăror Date cu caracter personal în conformitate cu prezentele Condiţii, Expeditorul declară că a respectat Legea privind protecţia datelor, lncluslv 
furnizarea către persoanele vlzate a Informaţiilor în conformitate cu Legea privind protecţia datelor, furnizarea lnformaţ!îlor astfel cum sunt conţinute în avlzul de conf!denţ!a!ltate 
TNT de pe tnt,com, şl obţinerea unul temei Jeg al în conformitate cu Legea privind protecţia datelor, cum ar fi executarea contractulut, Interesele leglt!me sau consimţământul. 
25.4 Expeditorul va despăgubi TNT pentru toate costur!!e, redamaţll!e, daunele şi cheltulellle suferite sau suportate de către TNT în legătură cu nerespectarea de către Expeditor a 
prezentei SeCţ!unl 25. 
2S,5 Expeditorul este de acord cu faptul că teme!ul legal stabilit în Secţiunea 25.3 {de asemenea) permite orice transfer de Date cu caracter personal către TNT, fillale!e, 
sucursalele, cons!Herll, audltortl acesteia, sau orice terţi angajaţi de TNT pentru a-şi îndeplini obllgaţ!l!e faîă de Expeditor în conformitate cu prezentele Condiţii în orice ţară atât în 
Interioru!, dit şi în afara Spaţiului Economic European (,,EEA").
25,6 Orice transfer de Date cu caracter personal de la Expeditor către TNT sau Invers, din SEE sau Elveţia către o ţară d!n afara SEE sau Elveţia, este supus clauzelor contractuale 
standard de ta operator la operator (Decizia 2004/91S/CE) (

,,
sec-cc") în sensul art!colulu! 46(2)(c) d!n GDPR, care sunt dlsponlblle alei; https://ec.europa,eu/lnfo/law/law

toplc/data-protection/!nternationa!-dlmens!on-data-protectlon/sta ndard-contractual-cla uses-scc_en, În acest sens, SCC-CC sunt Incluse Integral în prezentele Con dl ţii, ca referinţe. 
Prin acceptarea acestor Con di III, părţlle (a) se consideră că au semnat 5CC-CC (b) sunt de acord cu conţinutul complet al sec-cc şi (c) vor respecta condltll!e din acestea şi (d) sunt
de acord că orice modificare sau decizia ulter!oară ş!/sau adresa URL se aplică şl  înlocuieşte decizia ş!/sau adresa URL menţionată în această Secţiune 25.6. Conform sec-cc, TNT în
calitate de operator de date, va acţiona ca exportator de date, 1ndus1v în numele aflllaţllor săi, şi că EXpedltorul, în calitate de operator de date, va acţiona ca Importator de date 
sau Invers, dacă este cazul. Cefe menţ!onate anterior nu aduc prejudicii dreptul ul TNT de a decide unilateral dacă doreşte să folosească alt mecanism adecvat pentru transferul 
datelor, în conformitate cu le glie privind protecţia datelor, Datele personale transferate pot Include detalJI de contact ale Expedltorllor şl Oestlnatarllor lndlv!dual!, cum ar 11 
numele şl adresele, necesare pentru a permite furnizarea eflclentă a Servic!!lor TNT, cum ar fi livrarea Coletelor şi activarea funcţlonalităţl!or de urmărlre şi monitorizare, astfel cum
sunt stabilite în continuare sau în alt mod în aceste Condlţll şi în conformitate cu Anexele la SCC-CC. 
25,7În cazul în care Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, autoritatea locală de supraveghere sau o autoritate guvernamentală similară stabileşte faptul că oricare dintre Condiţllle 
prevăzute în această Secţiune 25 şi/sau SCC-CC nu trebuie sau nu mal reprezintă o metodă [egală pentru a faclllta transferurile de Date cu caracter personal în afara SEE sau 
Elveţlel, părţile vor negocia cu bună-credinţă o metodă a!ternatlvă pentru a facilita astfel de transferuri în mod legal. 
26, Acord total. 
Prezentele Condiţii reprezintă întregul acord între părţi şl, sub rezerva Secţiuni! 1 (Aplicare), prevalează asupra oricăror altor termene sau condiţii, orale sau scrise. Prezentele 
CondiţH nu pot fi anulate decât printr-un acord expres în scris între părţi. 
27. Delegărl.
Nici drepturile şl nici obllgaţ111e oricărei părţi în temeiul prezentelor CondiţH nu pot fl atribuite sau delegate fără acordul prealabil scris al cele li alte părţi, cu excepţia faptului că TNT 
poate atribui toate sau o parte din drepturUe sale şi îşi poate delega atribuţiile în temelul prezentelor Condiţii oricăruia dintre afl!laţ!. Fără a I imita cele de mal sus, prezentele 
Condl!II sunt obligator!! şl sunt valabile în beneficiul părţilor şl al succesorii or şi ces!onarllor lor permişi. 
28. Clauia de nerenunţare. 
Nerespectarea punerll în aplicare de către TNT a preveder!lor prezentelor Condiţii nu constituie o renunţare la respectiva dispoziţie şi nu afectează în niciun fel dreptul TNT de a 
aplica această prevedere. 

29, Legea obllgatorle. 
Aceste Condl\11 nu exclud nicio răspundere în cawl în care excluderea acestei răspunderi este Interzisă prin lege, în măsura în care orice dispoziţie conţinută sau menţionată în 
prezentele Condiţii poate fi contrară orlcărui tratat lnternaţ!onal aplicabil, !eglslaţiel locale, reglementărllor, ordine lor sau cerinţelor guvernamentale, această prevedere va fi 
!Imitată la llmlta maximă extinsă perm!să şi, astfel cum este llmltată, va rămâne în vigoare ca parte a acordului dintre TNT şi Expeditor, Nulitatea sau nerespectarea vreunei 
dlspozlţll nu afectează nielo altă parte a prezentelor Condiţll. 
30, Medierea. 
Legls!aţ!a belgiană permite utlllzatorllor servlclilor poştale belglene de intrare sau de Ieşire să sol!clte lnterven\!a Mediatorului pentru sectorul poştal {Boulevard du Ro! A!ber li B 
bte 4, 1000 BRUXELLES (F); Konlng Albert 11-laan 8 bus 4, 1000 BRUSSEL (NL)) cu condlt!a ca utilizatorul să-şl prezinte reclamaţia în prealabil !a TNT. o astfel de Intervenţie nu aduce 
niciun prejudiciu dlspozlţlllor prezentelor Condiţ!l, 
31. Legea ap11cabllă şl Jurisdlc!ia.
Cu excepţia prevederllor oricărei Convenţii ap!lcab!le, prezentele Cond!ţll şi orice litigii apărute din sau legate de Serv!ciile efectuate de TNT în temeiu! acesteia sunt supuse legllor
şl Instanţelor din ţara sau terltor!ul în care Expedierea este acceptată de TNT pentru prestarea 5ervicU!or, 

Condltll generale privind furnizarea serviciilor postale de catre FedEx Express Romania Transportatlon SRL 
Versiunea 01 Aprilie 2021 
Aceste condltll generale reglementează modul de colectare, sortare, transport ş! !lvrare a trlmlterllor poştale Interne ş1 1nternaţJonale, răspunderea pentru furnizarea servlc!Hor 
poştale şl mecanismu! de soluţionare a redamaţlllor, 
1. DEFINITU 
a) FedEx-se referă la FedEx Express Romanla Transportatton SRlcu sediul social în Bucureşti, Şos. Bucureşt!-Ploleşt1, nr, 172�176, sector 1, Clădirea Platlnum Business and Conventlon 
Center, etaj 2, Secţlunlle B 3 şl B4, Clăd!rea B, cod poştal 015016, înregistrată la Registrul Comerţulul din Bucureşti sub nr, J40/1428/1991, CUI R01592989, precum şi la filialele 
acestei companll; 
b) servicii poştale - servici! ce constau în colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trlmlterllor poştale; 
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c) bunur! Interzise - se referă la bunuri (produse) ş! tipuri de trimiteri poştale stablllte în Clauza 4 {Bunuri Interzise) din aceste Cond!ţU; 
d) data depunerii trlmlterl! poştale - data la care trimiterea poştală a fost colectată; 
e) trimitere poştală - bun adresat, aflat în forma f!nală în care urmează să fle transportat ş! livrat !a adresa Indicată de Expeditor pe trimiterea în sine, pe ambalaj sau într-o llstil de 
distribuţie. Pe lângă trimiterile de corespondentă, în această categorie sunt Induse, de exemplu, Imprimatele, sacll <<M», pachetele miel, coletele poştale care cont]n bunuri cu sau 
fără valoare comercială s! mandatele poştale pe suport hârtie, în această categorie nu sunt Incluse trimiterlle hibrid; 
f) trimitere poştală internaţională • trimitere poştală expediată de pe teritoriul României către o adresă care nu se află pe acest teritoriu sau expediată d!n afara teritoriului României 
către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi trimiterea poştală expediată din afara ter!torlu!ul României către o adresă care nu se află pe acest teritoriu, dar aflată în tranzit pe 
teritoriu! României; 
g) colet poştal - trimitere poştală cu greutatea maximă de 31,5 kg, ce conţine bunuri cu sau fără va!oare comercială; 
h) trimitere de corespondenţă · comunicare în formă scrisă pe orice fel de suport fizic, care urmează să fle transportată şl livrată la adresa Indicată de Expeditor chiar pe trimiterea 
în sine sau pe ambalajul acesteia. Cărţile, cataloagele, ziarele, periodicele nu sunt considerate trimiteri de corespondenţă; 
I) Expeditor - persoana fizică sau Juridică ce Iniţiază trimiterea poştală şl, personal sau prin Intermediu! unul terţ, o Introduce în reieaua poştală FedEx; 
J) Destinatar - persoana căreia îi este adresată trimiterea poştală; 
k) ut!llzator - orice persoană flzlcă sau Juridică ce beneficiază de furnizarea unul servldu poştal FedEx în call ta te de Expeditor sau Destlnatar; 
1) condiţii - aceste condiţii generale privind furnizarea servlclllor poşta le; 
2. ACCEPTARE 
2.1 Prin încredinţarea trlmlter!I poşUlle către FedEx, Expeditorul acceptă aceste Condiţii, Indiferent dacă Expeditorul a semnat sau nu prima pagină a documentului de transport. 
Contractul Intră în vigoare a tunel când FedEx acceptă trimiterea poştală în reţeaua sa poştală. Modlflcarea prezentelor Conditll poate fi convenită exclusiv în scris de către funcţionarii 
autorlzaţl al FedEx, în condiţiile actelor normative din domeniu servlc!llor poştale, prln Intermediul unor contracte între părţi încheiate în baza unor oferte individuale negociate. 
FedEx nu va fi ob!lgată juridlc de lnstrucţlunlle verbale sau scrise ale Expeditorului care vin în contradicţie cu prezentele Condiţii. 
2.2 Prin înche!er�a oricărui tip de contract cu FedEx, care Implică o trlmltere poştală, Expeditorul este de acord cu următoarele: contractul este un contract de furnizare servicii 
poştale, dacă transportu! şi livrarea are ca obiect trlmlterl poştale cu greutatea maximă de 31,5 kg, ce conţine bunuri cu sau fără valoare comerclală. 
Expeditorul este de acord di FedEx poate să subcontracteze Contractul în întregime sau orica re parte a acestuia, în baza unor contracte de prestarl-servlcll încheiate în formă scrisă. 

În cazul în care livrarea trimiterilor poştale colectate de FedEx este realizată de un subcontractor, răspunderea faţă de orice utilizator este a FedEx, FedEx rezervându-şi ulter!or 
dreptul de a se întoarce cu acţiune în regres subcontractorulul, dacă răspunderea cade în sarcina acestul subcontractor, în conformitate cu prevederile contractuale existente între 
FedEx şi respectivul subcontractor. 
2.2.1 FedEx oferă şi prestează servicii poştale Incluse în sfera serv!dului universal, dar ş! neincluse în sfera servlclulul unîversa!, având ca obiect trimiteri poştale Interne şi 
Internaţionale, cu excepţia servlciulu! Contra ramburs care are ca obiect doar trimiteri poştale Interne, precum şi a serviciilor ce au ca obiect, prin natura lor, conform prevederilor 
legale, exclusiv trimiteri poştale Interne sau Internaţionale, după caz. Serviciile poştale prestate de FedEx sunt: 
!. Serv!cll poştale Incluse în sfera servlclulul universal: 
- Servldl constând în colectarea, sortarea, transportu! şi !tvrarea trimiterilor poştale Interne şi lnternaţlonale în greutate de până la 2 kg (!ncluslv) (trimiteri de corespondentă, 
Imprimate); 
- Servlc11 constând în colectarea, sortarea, transportul şl livrarea coletelor poştale Interne şi Internaţionale în greutate de până la 10 kg (Inclusiv); 
- Serv!c11 constând în distribuirea coletelor poştale Internaţionale cu llm!te de greutate între 10 kg şl 20 kg (lnclus!v) expediate din afara terltorlulu! României către o adresă aflată pe 
teritoriul acesteia; 
- Servlclul de trimitere cu valoare declarată având ca obiect trimiteri poştale interne şl Internaţionale în greutate de până la 2 kg (lnclus!v) (coletele poştale Interne şi lnternaţlonale 
în greutate de până !a 10 kg {lncluslv), respectiv coletele poştale !nternaţlonale cu llm\te de greutate între 10 kg şi 20 kg (Inclusiv) expediate dln afara terltorlulul României către o 
adresă aflată pe teritoriul acesteia. 
li. Servlc11 poşta le neinduse în sfera servlclulul universal: 
- Servicii constând în colectarea, sortarea, transportul şl livrarea tr!mlterUor poştale Interne şl lnternaţlonale în greutate mal mare de 2 kg (trimiteri de corespondenţă, Imprimate); 
-Servlc11 constând în colectarea, sortarea, transportul şi livrarea coletelor poştale Interne cu !Imite de greutate între 10 kg şi 31,5 de kg (lncluslv); 
- Servlcli constând în colectarea, sortarea şl transportul coletelor poştale Internaţionale cu Urnite de greutate între 10 kg şi 31,5 de kg (inclus!v) expediate de pe ter!tor!ul României 
către o adresă aflată în afara teritoriului acesteia; 
- Servicii constând în distribuirea coletelor poştale Internaţionale cu llmlte de greutate între 20 kg şi 31,5 de kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului Român lei către o adresă aflată 
pe teritoriul acesteia; 
· Servlclul Contra ramburs,• 
- Serviciul Schimbare destinaţie; 
- Servlclul Uvrare specială; 
-Serviciul Confirmare de primire; 
- Serviciu! Express. 
2,3 Umlta maximă adm!să a rambursului în cazul unei trimiteri poştale ce face obiectu! servlciulul Contra ramburs este de S.000 lei în cazu! Expedltorulul persoan ă  juridică şi 
10,000 lei în cazul persoanelor fizice. 
2.4 FedEx oferă şl prestează serv!ciul poştal Contra ramburs având ca obiect doartrlmlterl poştale Interne. Colectarea sumelor da la Destinatarii servlcl!!or poşta le Contra ramburs, 
respectiv achitarea acestora către Expeditori se face numai ln LEI. 
2.5 FedEx se obligă să returneze ditre Expeditor contravaloarea bunului care face obiectul servlclu[ul Contra ramburs în termen de maxim 8 zlle lucrătoare de la data llvrărll 
trimiterii poştale. Plata rambursului către Expeditor se face în cont bancar sau În numerar, în funcţie de Instrucţiunile primite de la Expeditor. 
2.6 FedEx acceptă trimiteri poştale care au următoarele dlmens!unl şi greutăţi maxime: 
• 210 mm X 297 mm (format A4) pentru plicuri, greutate maximă 3 kg; 
• 60 cm x so cm x 30 cm pentru colete, greutate maxlmă 31,5 kg. 
Excepţllle de la condlti!!e privind d!menslunile sl greutăţile maidme ale trlmlterllor poştale trebuie aprobate în scris, În prealabil, de către FedEx. 
2.7. Nu există un număr minim sau maxim de trlmltert poştale care pot face obiectul serviciului poştal. Numărul minim de trimiteri poştale care pot fi preluate pe acelaşi document 
de transport este 1, Iar numărul maxim de trimiteri poştale care pot fi preluate pe acelaşi document de transport este 99. 
2.8 FedEx returnează către Expeditor printr-o metodă agreată cu acesta (de ex, prin posta sau ln format electronlc pe e-mall sau descarcarea acesteia de pe platformele electronice 
Instalate de FedEx la sediul Expeditorului) dovada, confirmată în scris de către Destinatar, privind predarea trlmiter11 poştale care face obiectul serviciului Confirmare de primire în 
termen de 2 zlle lucrătoare de la data llvrărU trimiterii poştale. 
2.9 în cazul asigurării bunurilor trimiterii poştale la valoarea declarată de Expeditor, termenul în care poate fi solicitată de Expeditor dovada privind depunerea, respectiv livrarea 
trimiterii poştale este de 9 !uni de la data depunerii acesteia, FedEx având obligaţia de a comunlca dovada respectivă în termen de maxim 7 z!!e lucrătoare de !a data solicitării, printr
o metodă agreată cu Exped!torul sau Integratorul (de exemplu, fax, e-ma!I etc), fără a lmp!lca costuri suplimentare în sarcina Expeditorului. 
2.10 Conditll de ambalare 
FedEx acceptă trlm!terlle poştale slgl!ate, ambalate şi etichetate în mod corespunzător de către Expeditor, conform naturii bunului ce face oblectul trimiterii poştale, cu un înveliş 
exterior opac care să nu permită vlzuallzarea conţinutului, şi care au înscrise datele de !dentlficare complete şl corecte ale Destinatarului (nume ş! prenume/denumirea în cazul 
persoanelor juridice, local!tate, adresa, ţara, cod poştal, persoana de contact, număr de telefon, etc.); este recomandabil a fi furnizate şl datele Expeditorului, cu excepţia serv!du]ul 
contra ramburs, caz în care este obllgatorlu să fle înscrlse şi datele Expeditorului. 
Responsabi!!tatea înscrierii datelor pe trimiterea poştală revine Expeditorulul. 
Expeditorul: 
- va utlllza cutii rigide şi aflate în stare bună; 
- nu va utll!za materiale de protecţie în exces, va evita cutllle prea mari, deoarece ar putea f1 strivite; 
- nu va lăsa spaţ!l goale în Jnterlorul cutiei; 
- nu va ut!llza saci de gunoi ca şi ambalaj exterior, va evita folosirea foliei (neagră/albă) peste cutnie de carton, ca ambalaj sup!lmentar; 
- pentru trimiterile poştale atipice (!ncluslv, dar fără a se !Imita la bare metal, parbrize, tablo uri, motoare de maşini, echipamente medicale, etc), va sollclta acordul prealabil scris al 
FedEx: 
- va plasa eticheta de manlpulare/ atenţlonare spedflcă colete grele "HEAVY" pe toate cutiile care depăşesc greutatea de 23 kg; 
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-va utll!za bandă adezivă adecvată, llp!tă în formă de H atât pe capacul superior, cât şl pe partea Inferioară a cutiei. Va s!glla cutii le grele Inclusiv cu benzi rigide de plastic, pentru mal 
multă rezistenţă; 
- va îndepărta etichetele vechi de pe ambalaj, va !!pi et!chetele no! pe capacul superior al ambalaJulul, astfel încât codul de bare sa fle plat {nu îndoit peste o margine), 
Pentru trlmtter!le poştale care conţin bunuri fraglle E>1pedltorul va fo!osl obllgator!u un ambalaj Interior şi exterior care să protejeze conţinutul trimiterii poştale, la Interior va folosi 
foile cu bule, perne de aer, separatoare, folti cu spumă, hârtie specifică de umplere etc. la exterior va foloşi cutii de carton dublu sau carton ondulat, În plus, va aplica eticheta de 
"Fragil" pe fiecare trimitere poştală şi, dacă este cazu!, etichete de manipulare {săgeţi de orientare), 
FedEx nu acceptă în reţeaua sa poştală trimiteri poştale care prezintă muchll ascuţite neprotejate şi/sau piese care străpung ambalaju! şl nlc! trimiteri poştale neambalate, stk!ă 
spartă şl cut11 deteriorate sau de proastă calitate, cutll ude şi/sau llch!d scurs din ambalaj. 
3, BUNURI PERICULOASE ŞI SECURITATE 
3.1 în afara drcumstanţelor la care se face referire în Clauza 3.2, FedEx nu va presta servicii poştale având ca obiect bunuri perkulo<!se, Incluzând, dar fără a se limita fa acelea 
specificate în lnstrucţ!unlle tehnice ale Organizaţiei lnternaţlonale a Av!aţlel Civile (ICAO), în Reglementările Asoclaţiei lnternaţlonale de Transport Aerian (IATA) privind Bunurile 
perlculoase, în Codul Maritim lnternaţlona! privind Bunurlle periculoase (lMDG), în Reglementărlle Contractulu! European privind Transportu[ Internaţional Rut!er de Bunuri 
perlculoase (ADR) sau în oricare alte reglementări naţionale sau Internaţionale apl!cablle prestării serviciilor poşta le cu privire la bunurile periculoase, 
3.2 FedEx poate accepta bunuri periculoase, dar numa! după ce FedEx şi Expeditorul au convenit asupra anumitor cerinţe referitoare la bunurlle periculoase, în cadrul unul contract 
comerclal negociat !ndlv!dual şi numai în cazul în care FedEx deţine toate avizele şi autor!zaţ!11e necesare, 
3,3 Clientul garantează că: 
3.3.1 prin încredinţarea unei trlmlterl poştale către FedEx, trimiterea sa poştală nu conţine un articol Interzis, prezentat în Anexa 17 a ICAO sau în alte reglementări naţionale sau
lnternaţ!onale care reglementează securitatea av}aţlel, 
3.3.2 a pregătit trimiterea poştală în Incinte sigure, folosind personal de încredere angajat de Expeditor şi că trimiterea poştală a fost securizată împotriva Interferenţelor neautorizate 
în timpul pregătirii, depozitării şl transportului, Imediat anterior acceptării trimiterii poştale de către FedEx, 
4. BUNURI INTERZISE 
4,1 FedEx refuză preluarea următoarelor bunuri ce fac obiectu! tr!mlterilor poştale, Indiferent de destinaţia acestora, !ar Expeditorul se angajează lmp!!clt să nu expedieze aceste 
tipuri de bunuri (se pot apl!ca restricţii sup!lmentare, în funcţie de ţara de destinaţie în acord cu reglementările statelor respective): 
a. Arme de foc, arme, muniţii şl părţi ale acestora; 
b. Imprimante 3-D concepute sau care funcţionează exclus!v pentru fabricarea de arme de foc; 
c. Explozlb!ll (clasa 1.4 exp!ozlblli poate fi a cceptată către şi de la anumite locaţll; Informaţii suplimentare sunt dlsponlbi!e !a cerere), art\f!cll şi alte articole de natură Incendiară 
sau lnflamabl!ă; 
d. Artlco!e care seamănă cu bombe, grenade de mână sau alte dispozitive explozibile. Aceasta lndude, dar nu se limitează [a produse Inerte, cum ar f1 repllcl, artlco!e cu design 
Inovator, accesorll pentru antrenamente şi opere de artă; 
e, Transporturi provenite d\n orice ţară sub licenţă de control pentru export m!litar; 
f. Cadavre umane, organe sau părţi ale corpului, embrioni umani sau animal!, rămăşiţe umane arse sau exhumate; 
g. Animale vil, Inclusiv Insecte şl animale de companie; 
h. Cadavre de anlmale, animale moarte sau animale montate; 
I. Plante şi material vegetal, Inclusiv flori tă late (florlle tăiate se acceptă către şl dinspre anumite pieţe, Incluzând Olanda către SUA şl toată Amerlca Latină); 
j. Produse alimentare perisabile şl alimente şl băuturi ce necesită refrigerare sau alte măsuri privind controlul med]ului; 
k. Materiale pornografice şi/sau alte materiale obscene; 
I. Ban!, lncluslv, dar fără !Imitare la numerar şl echivalente de numerar (de ex., Instrumente negoc!ab!!e, acţiuni, obliga ţiu ni şi scrisori de numerar aprobate), monede ş! timbre de 
colecţie; 
m. Deşeuri per!culoase, !nc!uslv, dar fără a se llmlta la ace de ser!ngă uzate şi/sau se ring! sau alte deşeuri medlca!e, organice şi Industriale); 
n. Gheaţă umedă (apă îngheţată); 
o. Bunuri contrafăcute, inclusiv, dar fără a se !Imita la bunurl cu marcă comerclală Identică sau care nu poate fi deosebită semnificativ de o marcă comerc!ală înreg!strata, fără 
aprobarea sau supervizarea proprietarului mărcll înregistrate (numite şl „produse false" sau „contrafăcute"); 
p. Marijuana, Inclusiv marijuana destinată scopurllor recreative sau de uz medical, şl canabldlol {CBD), orice produs care conţine orice cantitate de tetrah!drocanablnoll {THC) şl 
canablnolde slntet!ce, plante de cânepă, frunze de cânepă, ulel de cânepă, ulel din seminţe de cânepă şl CBD derivat din ciinepă; 
q. Tutun şi produse din tutun, Inclusiv dar fără a se li mita la ţigarete, trabucuri, tutun pentru rulat ţigarete, tutun fără fum, narghilea sau shlsha, şl 
r. Ţigarete electronice, 
4.2 FedEx refuză preluarea trim\terllor poştale având ca obiect următoarele bunuri Indiferent de destlnaţ!e, Iar Expeditorul se angajează !mpllc!t să nu expedieze aceste bunuri:
a .  Trimiteri poştale care conţin bunuri al căror transport, Import sau export sunt Interzise printr-o lege, statut sau regulament; 
b.Trlmlterl poştale care necesită ca FedEx să obţină/deţină o licenţă sau autorizaţie specială de transport, Import sau export; 
c. Trimiteri poştale care conţin bunuri acclzablle nedeclarate la vamă, care necesită aprobări şl vămuire conform regula mentelor; 
d. Trimiteri poştale cu valoare declarată în vamă ce depăşesc valoarea autorizată pentru o anumită destinaţie; 
e. Bunurl perlculoase cu excepţia celor autorizate în secţiunea Bunuri periculoase şi securitate din aceste Condlţ!I; şl 
f. Pachete umede, care prezlntă scurgeri sau emit mirosuri de orice fel. 
4.3 De asemenea, FedEx exclude de la colectare, sortare, transport şl livrare: 
a) trlmlterile poşta le constând în llngouri de aur, argint sau alte metale pretioase, fildeş, bijuterii ş! pietre preţioase cu o valoare de peste 10.000 euro (sau echlvalentul În alte 
monede), gab[onţurl şi metale preţioase cu o valoare (declarată) de peste 10.000 euro (sau echivalentul în alte monede), având În vedere faptul că pentru aceste tipuri de bunuri 
sunt necesare m!Jloace de transport echipate corespunzător; 
b} trim!terlle poştale al căror ambalaj prezintă lnscrlpţll care contravin ordinii publlce sau bunelor moravuri, precum şi trlmlterlle poştale constând în bunuri care contravin ordinii 
pub!lce sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate sau în ambalaj transparent; 
c) tr!m!terlle poştale care prezintă etichete sau Inscripţii vechi neîndepărtate; 
d) trlmiterlle poştale care nu sunt ambalate corespunzător, precum şi cele care nu sunt însoţite de actele de vamă cerute de leglslaţla vamală în vigoare {acolo unde este cazul), 
4.4 FedEx acceptă la colectare, sortare, transport şi Uvrare trimlterile poştale constând în bunuri pentru care sunt stab!llte condlţll speciale de transport, prin dispoziţii legale 
administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare şi a ltele similare, în condiţiile prevăzute prin aceste dispoziţii, însă av§nd în vedere bunul ce face obiectul trimiterii 
poştale şi avizul necesar, corespunzător acestuia, Introducerea trimiterii poştale în reţeaua poştală FedEx se va face cu !nform.area şi acceptul prealabile (în scris) ale FedEx ( de ex, 
Pentru sltuaţllle în care avizul necesar deţinut de FedEx/valabllltatea av!zulul ar fi expirat, detlnerea de către FedEx a avlzulul/avizelor specific/el, 
4.5 Colectarea, sortarea, transportul ş! livrarea trlmlterl!or poştale constând în bunuri atlplce (spre ex. bare metal, parbrize, tablour!, produse fraglle, motoare de maslnl, echipamente 
medicale, etc) se va face doar cu Informarea şi acceptu! (în scris) prealabl!e ale FedEx. 
5, TIMPI DE LIVRARE ŞI DE (RE)DIRECŢIONARE A TRIMITERILOR POŞTALE 
5.1 Pentru servlclul poştal Express, FedEx garantează timpii de llvrare reglementaţi de !eglslaţla naţională în materie, respectiv: 
a) în cazu! trlmlterllor poştale interne, timpii de livrare nu vor depăşi 12 ore în aceeaşi local!tate, 24 de ore între reşedinţele de Judeţ şl lntrajudeţean, respectiv 36 de ore între orlcare 
alte două localităţi; 
b) în cazul tr!mlterllor poştale Jnternaţlonale colectate de pe teritoriu I României, timpul cât trimiterea poştală se află pe terltor!ul României nu poate depăşi limitele prevăzute la llt. 
a); 
c) în cazul trimiterilor poştale Internaţionale colectate de pe teritoriul României şi care urmează a fi l!vrate unul Destinatar aflat în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene 
sau ale Spaţ1ufu1 Economic European, timpii de llvrare garantaţi, aferenţi perioadei în care trimiterea poştală se află în afara terltor!u!ul României sunt de maxim 216 de ore, 
d) în cazul trlmlter!lor poştale Internaţionale colectate de pe teritor!ul României şi care urmează a fi livrate unul Destinatar aflat în unul dintre statele din afara Uniunii Europene sau 
ale Spaţ!utul Economic European, timpii de llvrare garanta\], aferenţi perioadei în care trimiterea poştală se află în afara ter1tor1ulu1 României sunt de maxlm S52 de ore. 
5.2 cu excepţia trlmlterllor poştale care fac obiectu! servJclului Express, FedEx asigură livrarea trimiterii or poştale Interne în termen de 5 zlle lucrătoare de la data colectărU, respectiv 
în termen de 30 zlle lucrătoare de fa data colectărll În cazul trimiterilor poştale Internaţionale, 
5.3 Traseele şi metoda prin care FedEx transportă tr!mlterlle poştale vor fi la propria sa alegere, 
6, PREDAREA TRIMITERII POŞTALE 
6.1 Predarea trlmlterll poştale se face, în funcţie de servldul poştal ales de expeditor, la adresa Indicată de Expeditor, personal către Destinatar sau către persoana autor!iată să 
primească trimiterea poştală ori la punctul de contact deservit de personal, personal către Destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală, după 
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transmiterea prealabilă a unul aviz care să anunţe sosirea trlmlterU poştale. Predarea trimiterilor poşta le la căsuţe poş.ta le ş! cutii poş.tale nu este acceptată, cu excepţia unul număr 
limitat de ţări (Usta detaliată cu privire la acestea este dlsponlbilă pe site-ul FedEx) ş! cu condiţia ca numărul de telefon al Destinatarului să fle pus !a dlspozlţle. 
6,2 Predarea trimiterii poştale către persoane juridice: FedEx va efectua trei (3) încercări gratuite de livrare a trimiterii poştale, în zile lucrătoare consecut\ve. 
6,3 Preda rea trlmlterll poştale către persoane fizice: FedEx va efectua doua (2) încercări gratuite de predare a trimiterii poştale atunci când adresa de destinaţie se afla pe teritoriu! 
României ş.I o singură încercare de gratuită de predare a trlmlterll poştale atunci când adresa de destinaţie se află în afara terltorlulul României, în zile lucrătoare consecutive, 
6.4 în termenul convenit în prealabil între expeditor şl FedEx, Expeditorul sau Destinatarul (împuternicit în acest sens de către expeditor) unei trimiteri poştale poate da 1nstrucţlunl 
specla!e de llvrare a trlmiterll poştale la altă locaţle decât adresa Destinatarulul (de exemplu, la o adresă din vecinătate sau la alta locaţie de predare) sau Destinatarul poate Indica 
faptul că doreşte să colecteze trimiterea poştală dintr-o locaţle aprobată de FedEx, în situaţia în care respectiva trimitere poştală face obiectul serv!clu!ul schimbare destinaţie. 
6,5 Predarea trlm!terllor poştale interne şl l nternaţlonale la adresa !ndlcată de către Expeditor se poate efectua în z11ele de sâmbătă, duminică sau în zilele declarate nelucrătoare 
doar în cazul servlc!ulul !lvrare speclală şi Express, 
6,6 Trimiterea poştală se predă către Destinatar sau către persoana autorizată să prlmeasd trimiterea poştală închisă, FedEx ne oferind servicii cu poslb!l!tatea deschiderii trimiterii 
poştale la destinaţie, 
Termene de păstrare, respectiv de returnare a trlmlterllor poştale 
6,7 cu excepţîa trlmlterilor poştale care fac obiectul servlclllor Express şi livrare specla!ă, atunci când FedEx nu poate efectua llvrarea unei trimiteri poştale (de exemplu, în cazul în 
care Destlnatarul nu este găsit la adresa Indicată), FedEx va lăsa o notă la adresa Destinatarului din care să relasă faptul că s-a încercat livrarea de către FedEx şl prin Intermediul 
căre!a vor fi furnizate Informaţii despre data efectuării următoare! încercări de livrare. Dacă livrarea nu s-a putut efectua nld după a doua încercare {în cazul Destinatarilor persoane 
fizice) sau după a tre!a încercare (în cazul Destinatarilor persoane Juridice), FedEx va !ăsa un aviz care va cuprinde următoarele informaţii: data avizării, perioada de păstrare a trimlterll 
poştale la dispoziţia Destlnatarulul, precum şl denumirea, adresa şi programu! de lucru cu publ!cul al punctului de contact de la care poate fi ridicată trimiterea poştală. 
6,8 Termenu! de păstrare în vederea predării trlmlterl lor poştale este de 5 zlle de la data avizării Destinatarului. 
6,9 FedEx va returna, la adresa Expeditorului, pe cheltuiala Expeditorulul (conform tarifelor l ndlcate în oferta comerciala ), trimiterea poştală înregistrată care nu a putut fi predată 
Destlnatarului dln una dintre cauzele prevăzute de lege, în termen de 7 zUe lucrătoare în cazul trlmlterllor poştale Interne, respectiv în termen de maxim 30 de zlle lucrătoare în cazul 
tr!mltertlor poştale Internaţionale, termen care se calculează, după caz, de la data expirări! perioadei de păstrare avizate sau a încercării de livrare, 
6.10 În cazul trlmlterllor poştale care nu au putut f1 predate Destinatarului şi nici returnate Expedi torului, FedEx va păstra la dlspozltla acestora aceste trlml terl poştale timp de 9 Iun! 
de la data depuneri! lor, După expirarea acestul termen, trlmlterlle poştale nerevendicate trec dln proprietatea Expeditorului în proprietatea FedEx, fiind la !atitudinea FedEx să 
distrugă sau să vândă contlnutul acestuia, fără nici o responsabilitate faţă de Expeditor. 
7. OBLIGAŢIILE EXPEDITORULUI 
7,1. Expeditoru! garantează FedEx că orice trimitere poştală respectă următoarele caracteristici: 
7.1,1 trimiterea poştală a fost pregătită şl ambalată în siguranţă şi cu aten\ie, conform naturl! şi d!menslun!lor contlnutulu! acesteia, pentru a o proteja împotriva riscurilor comune 
din timpul transportului şl a fost închisă astfel încât modiflca rea el să poată să fle rema rcată; 
7.1.2 caracteristicile trimiterilor poştale (Inclusiv, dar fără a se limita !a numărul de articole, greutate, dimensiuni şl descrierea generală), precum şl serviciu! poştal solicitat, conform 
ofertei comerciale FedEx, adresa de llvrare şl deta!!Ue de contact ale Destlnatarulul sunt furnizate Integra[, corect, la timp ş! lizlbll în scris către FedEx; 
7.1.3 trimiterea poştală este gata de colectare ş! etichetată clar ş! corect, !ar etichetele sunt fixate într-un loc v!zlbil, pe suprafaţa externă a trimiteri! poştale, astfel încât să poată fi 
uşor observate {o etichetă cu speclflcarea lndus!v a greutăţii este obligatorie pentru orice trimitere care câ ntăreşte mal mult de 23 kg); 
7,1.4 tr!mlterea poştală Internaţională Include toate documentele şi informaţllle sol!cltate de legislaţia vamală aplicabilă (de exemplu, factura corectă aferentă trimiterii poştale 
supuse formalltăţllor vamale cu specificarea adresei corecte „de facturare", cu codul fiscal/numărul TVA apllcabll, cu descrierea corectă şi dară a trimiterii poştale, valoarea reală şl 
primele 6 cifre a!e codului Sistemului armonizat (,,SA")) şi adresa Destinatarului (recomandabll şi numărul de telefon al acestuia). 
7.1.5 conţinutul tr!miterll poştale nu este restricţionat de IATA, lCAO, IMDG sau ADR şi nu este interzis de vreo lege, regulă sau reglementa re din orice ţară în care sau prin care 
trimiterea poştală circulă, Jar Destinatarul nu este o persoană sau organizaţie cu care nu se poate face comerţ legal, conform oricăror legi sau regulamente aplicabile; ş! 
7.1.6valoarea declarată a trimiterii poştale nu depăşeşte 25.000 de euro sau echivalentul în alte monede (cu excepţia cazului în care nu se convlne în mod speclflc, în scris, altfel cu 
FedEx in prealabil). (a se consulta în acest sens şi prevederlle pct, 9 privind bunur!\or care nu pot face obiectul unul serviciu de trimitere cu valoare declarată oferit şi prestat de FedEx) 
7,2Expedltorul va furniza FedEx, la timp, înainte de colectare (!)informaţii despre natura conţlnutulul tr!mlterll poştale doar în măsura în care acestea au un regim speclal, necesitând 
în acest sens spre ex. avize, atestate sau maslnl speciale pentru transport (de exemplu, atestat ADR în cazul persoanei care colectează respectiva trimitere poştală), (ii) maniera în 
care trimiterea poştală trebuie manevrată şi (!lt) măsurile de precauţie care trebuie luate, despre care Expeditoru! ştie sau ar trebui să ştie că sunt Importante pentru FedEx (de 
exemplu, inscripţionarea cu „Fragil"). 
7.3Expeditoru1 va respecta toate cerinţele legale pentru prestarea corespunzătoare a servlclllor poştale de către FedEx, !ncluslv dar fără a se limita la leglslaţ:la vamală şi leglslaţla 
statelor pe teritoriu! cărora se prestează operaţiuni componente a!e serviciilor poştale şi a celor tranzitate de trlmlterea poştală,
7.4Expedltorul este de acord că (i) orice autoritate guvernamentală competentă, inclusiv autorităţl!e vamale şl de securitate pot deschide şi verlf!ca trimiterea poştală în orice moment 
şi (li) FedEx este îndreptăţită să refuze colectarea unei trimiteri poştale dacă aceasta nu corespunde crlterlilor de acceptare, menţionate în prezentele condlţll, 
7.5Depunerea trimiterii poştale se poate face de către Expeditor, personal, la unu! dln punctele de acces deservite de personal ale FedEx din ţară sau trimiterea poate fi colectată de 
către FedEx, prin personalul său, de la adresa Indicată de Expeditor, în urma unei comenzi. 
8, LIMITELE RĂSPUNDERII
RĂSPUNDEREA PENTRU FURNIZAREA SERVICIILOR POŞTALE 
8.1. Răspunderea FedEx pentru trlmlterlle poştale Interne, în caz de pierdere totală şi/sau parţ!ală, furt, distrugere totală şi/sau parţla!ă, deteriorare, neexecutare a caracterlstlcllor 
supllmentare ale serv!clilor, este în conformitate cu dlspozlţille art. 42, 43, 46 si 47 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale, cu modlf!cările şl 
completărlle ulterioare ş! anume: 
a) în caz de pierdere, furt sau distrugere totală: 
1, cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere poştală care face obiectu! unul serviciu de trimitere cu valoare declarată, lncluslv dacă respectiva trlmltere poştală face sau nu 
obiectul unul serviciu contra ramburs; 
2, cu valoarea rambursului, pentru o trimitere poşta lă care face obiectu I unul serviciu contra ramburs fără valoare declarată; 
3. cu suma reprezentând de 5 ori tariful serv!clulul, pentru trimiterile poştale care nu fac obiectul unu! servi du de tr!mltere cu valoare declarată sau unul serviciu contra ramburs; 
b) în caz de pierdere ori distrugere parţ!a[ă sau deteriorare:
1. cu valoarea declarată pentru partea lipsă, distrusă sau deteriorate ori cu cota-parte corespunzătoare greutăţll lipsă din valoarea declarată, pentru trlmlterlle poştale care fac 
oblectul unul serviciu de trimitere cu valoare declarată; 
2. cu suma reprezentând de 5 ori tarifu[ servlclulul, pentru trimiterile poştale care nu fac obiectul unul serviciu de trimitere cu valoare declarată, 
c) În cazul unei trimiteri care face obiectu I unul serviciu contra ramburs, furnizorul de servlc11 poştale răspunde cu întreaga valoare a rambursului pentru situaţia în care nu a restituit 
Expeditorului întreaga valoare a acestuia sau cu diferenţa corespunzătoare până la valoarea Integrală a acestuia, în cazul în care rambursul a fost încasat parţial de la Destlnatar, 
8,2, La sumele prevăzute la pct. 8,1, llt. a) şi b) se adaugă dobânda legală penalizatoare care curge din momentul Introducerii reclamaţie! prealabile sau, după caz, al Introducerii 
cererii de chemare în judecată, Indiferent care dintre aceste momente Intervine primu I. 
8,3, Pierderea completă a conţ!nutu!ul este echivalentă cu pierderea trimiterii poştale,
8.4, în situaţia în care Expedltorul a declarat o valoare mal mică decât cea reală, despăgubirea este la nivelul valor11 declarate. 
8.5, în afara despăgublr!!or prevăzute la pct,8,1, llt. a), se restituie şi tarifele încasate !a depunerea trlmlterll poştale. 
8,6, în cazul neefectuării prestaţlllor care constituie caracter[st!cl suplimentare ale servlc!llor poştale, nomlnallzate de Expeditor prln lndlcaţll speciale, se restituie numai tarifele 
încasate suplimentar faţă de tariful aplicabil pentru serviciul poştal standard, 
8.7. în cazul plerderll dovezii privind predarea trlmlterH poştale înregistrate, confirmată în scris de către Destinatar, furnizorul de serviciu poştal are obllgaţla întocmirii ş! punerll !a 
dispoziţia Expedltorulul a unul duplicat al dovezii de predare. 
8.8. Răspunderea FedEx pentru serviciile poştale internaţionale este în conformitate cu prevederlle prezentulu! capltol apl!cablle trlmlterllor poştale Interne. 
8.9. FedEx este exonerată de răspundere în următoarele situaţ!l: 
a) paguba s-a produs ca urmare a faptei Expeditorului sau Destlnatarulul; 
b) trimiterea poştală a fost primită fără obiecţii de către Destinatar, cu excepţia reclamaţiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totală sau parţială a 
conţlnutulul trimiterii poştale; 
c) paguba s-a produs ca urmare a unul caz de forţă majoră sau a cazu!ul fortuit (de exemplu, acte naturale ce Includ cutremure, cicloane, furtuni, Inundaţii, Incendii, epidemii, ceaţă, 
zăpadă sau îngheţ, războaie, accidente, greve, embargouri, dispute locale, pericole aer!ene, revolte c!vl\e etc); în acest caz Expeditorul are dreptul !a restituirea tarife lor achitate, cu 
excepţia tarifului de asigurare, 
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B,10, De asemenea, FedEx nu este responsabltă pentru n!clo: 
8.10.1, pierdere Indirectă, specială, economică sau lmp!lcltă, incluzând, dar fără limitare la costurlle pentru orice modalitate de transport a[tematlvă, pierdere de profituri, pierderea 
utlllâ:irll, de economi! anticipate, fond comerclal sau pierderea de oporttmităţl; sau 
8.10.2, amenzi, pena lltăţ!, returnări sau alte sume de bani Imputate Expeditorului de către orice terţă parte, care survine Indiferent în ce mod. 
8.11. Dacă FedEx nu reuşeşte să livreze din vina sa tdmlterlle poştale în termenele stabilite {spedfkate la pct, 5,1, 5.2 şi 6,9), FedEx va răspunde fată de utilizator prin plata unor penalităţi 
pentru predarea cu întârzierea trimiterii poştale, penalltateechlvalentă cu un procent de0,5 % din tarifu! servldulul contractat de la FedEx pentru fiecare 12 ore de întâri:lere, penalitate 
care nu poale depăşi tar!ful servlclulul comandat, 
9, BUNURI OE VALOARE 
FedEx nu oferij drept caracteristică suplimentară a aslgurărll bunului la o valoare declarată de către Expeditor pentru trlmlterlle poştale constând în bunuri da valoare, precum pietre 
preţioase, metale preţioase, laptop-uri, ecrane cu plasmă şi LCD, bijuterii, sticlă, porţelan, obiecte de artă, antichităţi, documente sau orice alte fl!me, benzi, discuri, carduri de 
memorie sau orice alt dlspozltlv de stocare a datelor sau lmaglnllor, mobilă neprotejată. 
10, RĂSPUNDERE EXTINSĂ {SERVICIUL OE TRIMITERE CU VALOARE DECLRATĂ} 
Datorită r!sculul pierderii sau distrugerii conţlnutulul unei trimiteri poştale, FedEx oferă drept caracteristică suplimentară asigurarea bunulul care face oblectul trimiterii poştale la 
valoarea declarată de Expeditor, excepţie făcând bunurlle specificate la pct. 9 de mai sus. În acest sens, Expeditorul va completa (electronic) caseta relevantă din documentul de 
transport şi va plătl taxa Indicată pentru acoperirea împotriva riscului de pierdere şl deteriorare pe durata transportului. Răspunderea extinsă oferită de Fed Ex acoperă toate riscurlle 
privind pierderea sau distrugerea pe parcursul întregului lanţ operatlonal al serviclulul poştal, până la o sumă maximă de 25.000 EURO/trimitere poşta lă (sau echivalentul ln lei), în 
cazu!în care valoarea trlmlterll poştale este mal mare de 25.000 EURO (sau echivalentul ln lei) este necesar acordul prea!abi!, în scr!s, din partea FedEx, înainte de a contracta serviciu! 
poşta l. 
11, SECRETUL TRIMITERILOR POŞTALE 
FedEx asigură secretul tr!miterllor poşta le - reţinerea, deschiderea sau divulgarea conţinutului trlmlterllor poştale fiind permisă numai în condiţiile s! cu procedura prevăzută de 

lege. 
12, PROCEDURI ÎN CAZUL PLÂNGERILOR 

În cazul în care Expeditorul sau Destinatarul doreşte să facă o plângere ca urmare a d istrugerii, deteriorării, pierderii, furtului sau întâri:lerll unei trimiteri poştale, trebuie respectată 
procedura următoare, altfel plângerea poate fi refuzată: 
12.1. Departamentu! Asistenţă Cllenţl înregistrează în Registru! de reclamaţ!I, analizează ş! centrallwază fiecare reclamaţie primită, urmând a fi distribuită unei persoane din 
departament care se va ocupa de strângerea tuturor Informaţiilor referitoare la trimiterea poştală şi la ci rcumstanţele producerii !ncldentulul şi prejudiciului, pentru a putea formula 
o rewluţle corectă, 
12.2. Persoana îndreptăţită să Introducă plângerea prealabllă este Expeditoru! sau Destinatarul. 
12.3. Persoana îndreptăţită să Introducă plângerea prealabllă va efectua reclamaţla în scris şl o va comunica FedEx prin fax !a nr. 021.303.4543, e-maH la adresa : ro,cs@fedex.com, 
prin Intermediul unul serviciu poştal la adresa sediului social (recomandabil cu confirmare de primire) sau depunere personală la sediul soda! FedEx, în termen de 6 tuni de la data 
depunerll trimiterii poştale, Toate reclamaţiile se vor trimite în atenţia Departamentului Asistenţă Clienţi. 
12.4. FedEx va confirma petentulul în max!m 1 zl lucrătoare primirea rec!amaţlel prin aceeaşi modalltate folosită la transmitere aceste la de către utlllzator (cu excepţia cazul ul în care 
reclamantul a sol!cltat, prin lntermediul reclamaţlel, confirmarea primir11 reclamaţiei printr-o modalltate distinctă de cea prin care reclama\la a fost trimisă FedEx, situaţie în care se 
va da curs so!lcitărll acestuia), de exemplu: prin înmânarea numărului de înregistrare, în cazul în care reclamaţia a fost depusă personal, prin completarea corespunzătoare ş! semnarea 
conflrmărll de primire în cazu! primirii reclamaţie! printr-un servldu poştal cu confirmare de primire, prin adresă scrisă în situaţia primirii reclamaţ!el printr-un serviciu poşta! fără 
confirmare de primire sau pr!n comunicarea numărului de înregistrare prin fax/e-mall către numărul de fax/adresa de e-mall de la care s-a primit reclamaţia, 
12.5. Termenul de solutlonare a unei reclamaţi! este de maxim 3 luni de la data !ntroducer!! el, În acest termen se Includ: perioada de anal!ză a reclamaţiei ş! de comunicare a 
răspunsului la reclamaţle, precum şi termenul de rambursare sau compensare a prejudlclu!ul. 
12.6. Reclamaţia va fi însoţită de documente relevante, corespunzătoare evenimentului reclamat, cum ar fi: copie document de transport, poze ale trimiteri] poştale, ale bunului ce 
face oblectul aceste ia (fn cazul tr!mlterilor deteriorate), alte documente care pot evidenţia dauna corespunzătoare evenimentului reclamat şi pe care reclamantul le consideră 
relevante (spre ex. ambalajulul trlmlterll poştale, declaraţle pe propria răspundere, expertiză tehnică), etc, 
12.7, În baza analize! lnformaţnlor strânse !a dosar (atât probele depuse de petent, dar ş! lnformaţll!e/probele relevante furnizate de proprii angajaţi ori terţe persoane Implicate), 
Departamentul Asistenţă Clienţi împreună cu Departamentele Vânzări, Financiar şi Juridic (dacă este cazul), vor hotăr1 asupra conţlnutulu! rezoluţie! ce va fi transmis petentului. 
Imediat după finalizarea analizei reclamaţiei, în cazul redamaţ!e! solut!onate favorabil, cu rezoluţie de despăgubire, FedEx va solicita reclamantului datele bancare în vederea 
efectuării plăţ!l desp1igublrll, în cazul în care a optat pentru această varlant1i/modal!tate de plată a despăgublrl!or corespunzătoare şi nu au fost fumlzat aceste Informaţi] [a momentul 
Introducerii redamaţ!el. 
Dacă reclamaţla se dovedeşte neîntemeiată, ea este declarată nulă (se respinge) şi este anunţat reclamantul cu privire la decizie ş! !a argumentele care au condus la această decizie. 
Dacă reclamaţla se dovedeste întemeiată, decizia este adusă la cunoştinţa reclamantulul. 
12.8. La orice reclamaţie primită, rezultatul reclamaţiei va fi comunicat patentului în scris, prin aceeaşi moda!!tate prin care a fost transmisă reclamaţia sau, acolo unde este cazul, 
prin cea solicltată de patent în cuprinsul reclamaţ!e!. 
12.9. Expeditoru! poate renunţa În favoarea Destinatarului, la dreptul de despăgubire care Îl revine în temeiul dispoziţiilor legale. 
12.10. Plata despagublrllor se face, în funcţie de solicitarea petentulu!, în numerar la unul dintre punctele de acces al FedEx deservit de personal sau în cont bancar, în lei, în termen 
de maxim 60 de zlle de la data finalizării favorabile a analizei reclamaţiei de către FedEx, fără a fi însă depăşit termenul de 3 lunl de la Introducerea acesteia. 
12.11. Termenul pentru Introducerea cererii de chemare în judecaU este de un an de la data depunerii trimiterii poştale. 
12.12. În cazul acceptărll de către FedEx, total sau parţial, a plângerll formulate, Expeditoru[ garantează că asigurătorii să! sau orice terţe părţi care au un Interes în privinţa trlmiterll 
poştale, renunţă la orice drept, soluţionare sau degrevare la care ar putea avea dreptul prin subrogare sau în alt mod. 
12.13. În cazul reclamaţlllor având ca obiect pierderea trimlterll poştale, FedEx nu va considera ca fllnd pierdută respectiva trimitere poştală timp de ce! putln 30 de zile de la data 
lnreglstrărll reclamatlei patentului (FedEx poate stablll de comun acord împreună cu Expeditorul ca această perioadă să fie mal scurtă). !n cazul 1n care trimiterea postala este 
localizata sl predata Dest!natarulul sau Expedltorulul ln termenu! mentlonat anterior, FedEx va răspunde corespunzător pentru predarea cu întârziere a tr!mlterll poştale conform 
pct. 8.11. De asemenea, aceste conslderente nu vor afecta dreptu! utllizatoru!ul de a lntr_oduce reclamaţia şl nici soluţ!onarea acesteia de către FedEx, în termenele stabilite mal sus. 
13. TARIFE 
13.1 FedEx practică tarife de catalog, precum şi tarife negociate/particularizate (preferenţiale), stabilite prin contract comercial încheiat în baza unor oferte Individuale negociate 
între părţi. 
13.2 FedEx tarifează fieca re trimitere poştală în funcţie de greutatea mal mare calculată şl aleasă între greutatea fizică reală a trimiterii poştale şl greutatea volumetrică a acesteia. 
Greutatea volumetr!că se calculează conform factorului de conversie volumetric aferent servlclu!ul contractat. 
13,3 Plata tarifului servlclulul poşta l se poate face în numerar, on!lne (transfer bancar) sau prin bancă, cu O,P. 
14,CLAUZĂ DE SEPARABILITATE 
în cazul în care vreuna din prevederile prezentelor Cond!ţll este declarată nevalidă sau lnap!lcabllă, aceasta nu va afecta celelalte prevederi, toate acestea rămânând în vigoare, 
15, LEGISLAŢIA AP UCABILĂ ŞI JURISDICŢIA 
Ut!gllle derivate din sau care au legătură cu aceste Condiţii se supun leglslaţlei din România şl sunt de competenţa instanţelor de Judecată din Bucureşti. 
Prezentele Condiţii fac parte Integrantă din oferta comercială a FedEx, reprezentând clauzele generale ale contractului lndivldual care se consideră încheiat între Expeditor şi FedEx, 
la momentul acceptări! trimiterii poştale în reţeaua sa poştală. 
Anexa A: 
1, CONTROALE LA EXPORT 
1.1 FedEx nu colectează, transportă sau livrează trimiteri poştale care încalcă legis!aţla privind controlul exportur!!or, Expeditorul este responsabil pentru şl garantează respectarea 
tuturor legilor, regulilor şi reglementărllor apllcab!le, Incluzând, dar fără !Imitare la Reglementăr!le SUA pr!vlnd Administrarea Exporturilor, Reglementărlle SUA cu privire la Traficul 
de Armament, Reglementărlle SUA cu privire !a Controlul Activelor din Străinătate şl !eglle şi normele guvernamentale ap!lcabl!e cu privire la export din orice ţară, care au legătură 
cu transportul trimiteri! poştale, Exped!torul este de acord şi garantează că va respecta toate sancţlunlle aplicabile ale Guvernului SUA care Interzic exportul sau reexportul de bunuri, 
servicii sau tehnologie În ţări şi regiuni aflate pe !!sta Guvernulul SUA, unilateral sau în colaborare cu sancţiunile aplicate de alte ţări. în plus, FedEx nu va transporta, Jar expeditorul 
este de acord să nu trimită spre transport, bunuri care au originea sau sunt fabricate în ţări în care SUA a Impus embargouri. Pentru o listă actuală a jării or şi terltorlllor care nu sunt 
deservite de FedEx, consulta\! FedEx.cam. 
1,2 în plus, FedEx nu va colecta, transporta sau llvra, !ar expeditorul garantează di nu va trimite nicio trimitere poştală la FedEx, dacă Expeditorul sau oricare din părţUe Implicate în 
trimiterea poştală sunt trecute pe Usta de Persoane Respinse a Departamentului de Comerţ al SUA sau pe oricare llstă de controale în vederea exportului sau listă de sancţiuni 
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