Termeni si conditii de utilizare a site-ului CORTROM B.G. SRL
1. Conditii generale pentru utilizarea site-ului:
Utilizarea prezentului site de catre dumneavoastra este conditionata de respectarea conditiilor generale de utilizare detaliate
mai jos, precum si de respectarea ansamblului de legi aplicabile. Atunci cand accesati site-ul, cand il parcurgeti si il utilizati,
dumneavoastra acceptati implicit si neconditionat Conditiile Generale, care prevaleaza asupra oricarei alte intelegeri pe care
ati putea sa o aveti cu Proprietarul prezentului site.
2. Folosirea acestui website
Accesul pe acest website se face gratuit. Scopul website-ului este de a informa si de a ajuta utilizatorii si potentialii parteneri
ai produselor si serviciilor CORTROM B.G. SRL prezentate pe actualul site, sa gaseasca cat mai usor, structurat si rapid
informatiile necesare in vederea achizitionarii si folosirii conform nevoilor fiecaruia a produsului ce i se potriveste cel mai
mult.
3. Drepturi de proprietate intelectuala
Reproducerile, pe hartie sau digitale, ale prezentului site si/sau ale lucrarilor si/sau modelelor de echipamente care sunt
reproduse pe acesta sunt autorizate cu conditia ca acestea sa fie destinate unei folosinte strict personale, excluzand orice
utilizare in scopuri publicitare si/sau comerciale si/sau de informare, astfel incat sa se conformeze dispozitiilor legislative
privitoare la proprietatea intelectuala.
Cu exceptia dispozitiilor de mai sus, orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare partiala sau integrala a site-ului,
indiferent prin ce procedeu ori pe ce suport, a diverselor lucrari si modele de echipamente care il compun, fara a se fi obtinut
in prealabil autorizatia de la Administratorul site-ului, este strict interzisa si constituie INFRACTIUNE ce se pedepseste
conform legislatiei in vigoare.
4. Informatii despre produse si servicii
Proprietarul prezentului site isi rezerva dreptul de a modifica/actualiza informatiile ce figureaza in acesta pe internet, mai ales
pe cele referitoare la caracteristicile tehnice si la preturi, in orice moment, fara preaviz, tinand cont de trasatura interactiva a
site-ului, fara ca modificarile sa presupuna responsabilitatea acestuia.
In ciuda eforturilor de a publica informatii veridice pe acest site, CORTROM B.G. SRL nu isi asuma responsabilitatea pentru
corectitudinea informatiilor. CORTROM B.G. SRL isi rezerva dreptul de a schimba detaliile programelor si serviciilor sale in
orice moment, fara un anunt prealabil.
TOATE INFORMATIILE DE PE ACEST SITE SUNT OFERITE FARA GARANTII DE NICI UN FEL, EXPRIMATE DIRECT SAU
IMPLICITE. CORTROM B.G. SI PARTENERII SAI NEAGA ORICE GARANTIE. CORTROM B.G. SI PARTENERII SAI NU VOR FI
RESPONSABILI PENTRU ORICE PREJUDICII INDIRECTE, SPECIALE SAU INCIDENTALE, REZULTATE DIN FOLOSIREA
ACESTUI SITE.
5. Legislatie aplicabila si Jurisdictie
Aceste Conditii de Utilizare si utilizarea acestui site sunt guvernate de legile din Romania. Instantele competente din Romania
vor avea jurisdictie exclusiva asupra oricaror si tuturor disputelor ce vor aparea din sau se vor referi la sau vor fi in legatura
cu prevederile Conditiilor de Utilizare si/sau Continutul site-ului sau in cazul disputelor in care aceste Conditii de Utilizare
si/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.
UNELE MATERIALE DE PE ACEST SITE SUNT PROTEJATE PRIN COPYRIGHT. IN AFARA CONSIDERATIILOR PRIN CARE
COPIEREA ESTE PERMISA, NICIO PARTE A ACESTUI SITE NU POATE FI REPRODUSA SUB NICI O FORMA, FARA PRIMIREA
UNUI ACORD SCRIS DIN PARTEA CORTROM B.G. SRL VIZITATORII SAU UTILIZATORII NU AU VOIE SA MODIFICE,
DISTRIBUIE, PUBLICE SAU TRANSMITA DOCUMENTE DIN ACESTE MATERIALE DE PE SITE PENTRU SCOPURI COMERCIALE
SAU PUBLICE.
6. Compatibilitatea cu legislatia in vigoare
Accesul la acest site este reglat de toate legile aplicabile de pe teritoriul Romaniei sau chiar si de pe teritoriul de rezidenta al
vizitatorilor, in cazul in care acesta nu este Romania.
7. Marci inregistrate
Marcile inregistrate si logo-urile de pe acest site sunt proprietatea CORTROM B.G. SRL sau a altor terti. Utilizatorii nu pot
folosi aceste marci inregistrate fara acordul prealabil al CORTROM B.G. SRL sau al tertilor.
8. Link-uri la alte site-uri
Acest site poate contine legaturi la alte pagini web. Accesul la acestea se face pe propriul risc, iar CORTROM B.G. SRL nu
isi asuma raspunderea pentru acuratetea sau increderea oricaror informatii, date, opinii, sfaturi sau afirmatii de pe aceste
pagini. CORTROM B.G. SRL ofera aceste legaturi pentru a usura accesul, iar acest lucru nu implica nici o responsabilitate.

