Termeni de utilizare
Termenii de utilizare și toate documentele la care se face referire în acest document stabilesc termenii și
condițiile în care vi se permite să utilizați site-ul nostru web [inserați adresa URL a website-ului dvs., de
ex. www.websiteulmeu.ro] (website-ul nostru). Prin utilizarea website-ului nostru, sunteți de acord să
respectați acești Termeni de utilizare.
Termenii de utlizare sunt valabili începând cu data de [introduceți data de la care sunt valabile aceste
condiții de utilizare]1.
Citiți cu atenție acești Termeni de Utilizare. Vă recomandăm să imprimați o copie pentru a o adăuga în
arhivele dvs., precum și copii ale versiunililor viitoare ale acesteia, deoarece aceasta va fi actualizată în
timp. VĂ ATRAGEM ATENȚIA ÎN LEGĂTURĂ CU CLAUZELE 14 (EXCLUDERI ȘI LIMITĂRI ALE RĂSPUNDERII),
15 (DESPĂGUBIRI), 16 (CLAUZE PRIVIND EXONERAREA) ȘI 17 (RESTRICȚII REFERITOARE LA VÂRSTĂ).
În cazul în care, din orice motiv, nu sunteți de acord cu acești Termeni de utilizare sau nu doriți să aderați
la ei, trebuie să nu accesați sau să nu utilizați site-ul nostru.
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Detalii despre noi
Răspunderea dvs. pentru alte persoane care accesează website-ul nostru utilizând dispozitivul
sau conexiunea dvs. la internet
Alte documente care guvernează utilizarea website-ului nostru
Disponibilitatea website-ului nostru
Modificări pe care le putem aduce acestor Termeni de utilizare și alte documente
Detaliile contului dvs.
Proprietatea materialelor prezente pe website-ul nostru
Informații și conținuturi de pe website-ul nostru furnizate în baza unei relații de independență
Utilizări permise ale materialelor website-ului nostru
Utilizări interzise ale website-ului nostru
Viruși și alte tipuri de conținut dăunător
Link-uri către alte website-uri
Link-uri către website-ul nostru
EXCLUDERI ȘI LIMITĂRI ALE RĂSPUNDERII
DESPĂGUBIRI
REPUDIERI
RESTRICȚII REFERITOARE LA VÂRSTĂ

Trebuie să introduceți data efectivă de la care acești Termeni de utilizare intră în efect, astfel încât utilizatorii dvs. să știe când vor intra în
vigoare. Dacă nu ați publicat anterior termeni de utilizare pe website-ul dvs. sau dacă înlocuiți termenii de utilizare existenți cu acești Termeni
de utilizare, data efectivă va fi data la care publicați acești Termeni de utilizare pe website-ul dvs.
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Când publicați acești Termeni de utilizare pe website-ul dvs., trebuie să vă asigurați că titlurile din această secțiune "Cuprins" reprezintă linkuri
către rubricile relevante din corpul principal al acestor Termeni de utilizare. De exemplu, titlul "Detaliile noastre" din această secțiune "Cuprins"
ar trebui să facă trimitere la rubrica "Detaliile noastre" din corpul principal al acestor Termeni de utilizare.
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Legea și jurisdicția în vigoare

1. Detalii despre noi
(a) [Inserați numele companiei, de ex. Companie SRL sau comerciant ABC] operează website-ul.
(b) [[Inserați numele companiei, de ex. Companie SRL] este o societate cu răspundere limitată înființată
în Romania (numărul societății [introduceți numărul societății]). Adresa noastră înregistrată este [inserați
adresa înregistrată]. Numărul nostru de înregistrare în scopuri de TVA este [introduceți numărul de
înregistrare TVA, dacă este cazul]. [Introduceți numele de tranzacționare, dacă este cazul, de ex.
Comerciant ABC] este o denumire comercială a [introduceți numele companiei, de ex. Companie SRL].]3
(c) [Adresa noastră este [introduceți adresa]. Numărul nostru de înregistrare TVA este [introduceți
numărul de înregistrare TVA].] [Introduceți numele de tranzacționare, dacă este cazul, de ex.
Comerciantul ABC] este o denumire comercială a [inserați numele persoanei fizice sau ale comerciantului
unic].]4
(d) Numărul nostru de telefon de contact este [introduceți numărul de telefon de contact] și adresa
noastră de e-mail de contact este [introduceți adresa de e-mail de contact].

2. Responsabilitatea dvs. față de persoanele care accesează website-ul nostru folosind dispozitivul sau
conexiunea dvs. la internet
Trebuie să vă asigurați că orice persoană care accesează website-ul nostru de pe computerul sau
dispozitivele dvs. sau care are permisiunea sau posibilitatea de a accesa website-ul nostru de pe
computerul sau dispozitivele dvs., sau care utilizează conexiunea dvs. la internet, sunt conștiente de acești
Termeni de utilizare și de orice alt document menționat în cadrul acestor Termeni și că aceste persoane
sunt, de asemenea, de acord să respecte acești Termeni de utilizare. Dacă, din orice motiv, aceste
persoane nu sunt de acord cu acești Termeni de utilizare, ele trebuie să nu acceseze sau să utilizeze
website-ul nostru și nu trebuie să le permiteți să facă acest lucru.

3. Alte documente care guvernează utilizarea website-ului nostru
3.1. În plus față de acești Termeni de utilizare, utilizarea de către dvs. a website-ului nostru este, de
asemenea, reglementată de următoarele documente:

Includeți această dispoziție dacă sunteți o companie. Dacă sunteți înregistrat pentru TVA, trebuie să includeți numărul de înregistrare TVA. În
mod similar, dacă utilizați o denumire comercială diferită de numele companiei dvs., trebuie să o includeți. Ar trebui să se modifice detaliile
aduse acestei dispoziții dacă sunteți o persoană juridică diferită de o companie, de ex. un parteneriat sau un parteneriat cu răspundere limitată.
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Includeți această dispoziție dacă sunteți un comerciant individual sau unic. Dacă sunteți înregistrat pentru TVA, trebuie să includeți numărul
de înregistrare TVA. În mod similar, dacă utilizați o denumire comercială diferită de numele dvs. real, trebuie să indicați numele dvs. comercial
(și faptul că acesta este un nume comercial) și numele dvs. real.
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