Termenii și condiții
Prezentul contract de condiții de utilizare este un acord legal între dvs. și Produs Online
oferind, printre altele, termenii și condițiile pentru accesul și utilizarea acestui site
web https://produs.online/. Putem modifica din când în când aceste condiții de utilizare și
vom posta o copie a acordului modificat (https://produs.online/) . Dacă nu sunteți de acord
sau nu puteți respecta prezentul acord, astfel cum a fost modificat, nu trebuie să utilizați acest
site. Se va considera că ați acceptat prezentul acord, cât și modificările ulterioare postate pe
acest site, în momentul în care îl vizitați.
Utilizând acest site, acceptați termenii și condițiile de utilizare. Dacă nu sunteți de acord cu
termenii și condițiile de utilizare ale acestui site, nu aveți autorizația de a utiliza acest site.

Acordarea licenței
Vă acordăm o licență limitată, neexclusivă, netransmisibilă, personală, necomercială pentru a
accesa și utiliza acest Site. Ne rezervăm toate drepturile asupra conținutul afișat pe site.
Sunteți de acord că nu aveți dreptul:
să utilizați acest site pentru a reproduce material protejat de drepturi de autor;
să copiați, stocați, editați, schimbați sau pregătiți orice lucrare derivată sau să
modificați în orice fel orice conținut furnizat pe acest site;
o să utilizați acest site în orice mod care încalcă termenii prezentului acord.
o
o

Informații
Ne rezervăm dreptul de a modifica sau de a face corecții la oricare dintre informațiile
furnizate pe acest site în orice moment și fără niciun avertisment prealabil. Nu putem și nu
garantăm corectitudinea, precizia, exhaustivitatea sau completitudinea oricărei informații
disponibile pe acest site și nici nu vom fi responsabili pentru inexactități sau omisiuni cu
privire la oricare dintre informațiile furnizate pe acest site.

Acțiuni interzise
Folosind acest site, garantați că nu veți:
o
o
o
o
o
o

schimba, în mod aparent greșit, personalitatea dvs. cu a altei persoane sau entități;
realizat niciun fel de activitate cu scopul de a obține o listă de utilizatori sau alte
informații;
încerca să obțineți acces neautorizat la alte sisteme informatice prin intermediul
acestui site;
transmite viruși sau orice alte mecanisme de dezactivare;
utiliza acest site în orice scop ilegal, cu încălcarea oricăror legi sau reglementări
aplicabile;
încerca să pătrundeți în măsurile de securitate ale acestui site.

Sunteți de acord că nu veți utiliza acest site în nicio manieră care ar putea deteriora,
dezactiva, supraîncărca sau deteriora acest Site sau poate interveni cu utilizarea oricărei alte
părți de către acest Site.

Drepturi de autor
Recunoașteți că deținem o licență pentru toate titlurile și drepturile de autor pentru conținutul
oferit pe acest site. Toate titlurile și drepturile de proprietate intelectuală în și asupra
conținutului licențiat furnizate pe acest site sunt proprietatea Produs Online și pot fi protejate
de drepturile de autor sau alte legi și tratate ca proprietate intelectuală.

Despăgubire
Acest site (inclusiv tot conținutul) este furnizat pentru dumneavoastră. Nu oferim nicio
siguranță că acest site nu conține viruși sau garanție în cazul daunelor, pierderilor sau
distrugerilor. În cazul distrugerilor cauzate de acest site nu ne asumăm răspunderea,
remedierea neînțelegerilor din partea noastră se va limita la valoarea de un ron (1RON).
Nu oferim garanția că acest site este actual, neîntrerupt sau fără erori. Fără avertizare
anterioară, acest site poate fi modificat, suspendat.
În cadrul discuțiilor la telefon și prin e-mail veți trata directorul, angajații și toți asociații cu
respect, fără a folosi un limbaj ce aduce injurii la adresa personalului sau conținutului afișat
pe site. Orice încălcare a acestui acord va atrage despăgubiri din partea dumneavoastră către
deținătorii acestui site.

Informații generale
Dacă aveți la cunoștință despre o încălcare a dreptului de autor referitoare la informațiile și
imaginile publicate pe site, accesați ”Contactează-ne” din partea de jos a site-ului si trimiteține un e-mai cu detaliile despre infracțiune.
Vă putem trimite cu respect un e-mail cu informațiile despre contul dumneavoastră, ca
urmare a solicitării dumneavoastră în scris că doriți acest lucru și pe adresa de e-mail a
contului dumneavoastră.
Acest acord este destinat să supraviețuiască oricărei dispoziții legale prin care incercați să vă
sustrageți de la plata de daune-interese pentru încălcarea drepturilor de autor, folosirea
informațiilor și imaginilor publicate pe acest site în scop personal sau comercial sau folosirea
unui limbaj licențios la adresa angajaților, asociaților sau deținătorilor companiei
produs.online
Pentru întrebări cu privire la produsele noastre sau la acest site, vă rugăm să accesați
secțiunea vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la adresa office@produs.online .
Ați luat la cunoștință, înțelegeți și sunteți de acord cu termenii și condițiile de utilizare a
acestui site. Sunteți de acord că utilizarea acestui site reprezintă declarația completă și
exclusivă a acordului între dumneavoastră și Produs Online și suprima orice alt acord oral sau
scris sau oricare comunicare privind termenii și condițiile pentru utilizarea acestui site.

