
Prin acceptarea termenilor si conditiilor de utilizare a site-ului sunteti de acord  cu: 

1. Informatii despre FURNIZOR

BRANDE PROMO & ADVERTISING SRL, cu sediul in Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub 
numarul J40 / 6099 / 2008, avand codul fiscal numarul RO 23648908, si contul numarul RO42BTRL04401202R99763XX deschis la 
Banca TRANSILVANIA - Ag. Lizeanu 

2. Informatii despre BENEFICIAR

Orice utilizator, persoana juridica romana, care este detinatoar al unui cont de pe acest site, chiar si in cazul in care se dovedeste ca 
datele de inregistrare sunt eronate sau false. Responsabilitatea si drepturile se aplica persoanei reale care creeaza contul. Din motive 
de siguranta, si pentru a evita discutii ulterioare, adresa IP de unde se creeaza contul se stocheaza.

Folosirea acestui site, implica acceptarea acestor termeni si conditii. Pentru folosirea in cele mai bune conditii a site-ului, se 
recomanda citirea cu atentie a tuturor termenilor si conditiilor.

Sunteti de acord si acceptati ca, fara nici o notificare prealabila, putem sterge sau adauga orice informatie pe site sau intrerupe orice 
activitate fara o notificare prealabila. In cazul in care se fac referiri la alte site-uri nu garantam si/sau confirmam sub nici o forma tipul 
de informatie pe care il veti gasi pe acestea. Ramane la aprecierea dvs. daca vizitati sau nu aceste site-uri sau luati sau nu in 
considerare informatia gasita acolo.

Obligatiile dumneavoastra de inregistrare
In utilizarea serviciului, sunteti de acord sa furnizati informatii adevarate, corecte, actuale si complete despre dvs. In situatia in care 
consideram, ca aceasta obligatie nu este respectata, ne rezervam dreptul de a va bloca accesul, pe perioada determinata sau 
nedeterminata, la utilizarea serviciului fara nici o notificare prealabila.

Securitatea Datelor Personale
Datele personale vor fi folosite numai in scopul declarat al acestui site. Ne obligam sa nu facem publice sau sa nu vindem bazele de 
date continand informatii referitoare la datele personale ale utilizatorilor acestui site.

Inregistrarea ca membru, parola si comportamentul ca membru
Prin inregistrarea ca membru veti fi solicitat sa va alegeti un nume de utilizator (adresa de e-mail) si o parola. Sunteti responsabil(a) 
de pastrarea in siguranta a parolei de acces ca membru al acestui site, orice activitate desfasurata sub numele dvs. de utilizator fiind 
integral in responsabilitatea dvs.
Sunteti de acord sa ne instiintati imediat despre orice pierdere a parolei sau semn de activitate neautorizata sub numele dvs. de 
utilizator.
Sunteti pe deplin in cunostinta de cauza ca folosind orice informatie, date, text, fotografii, grafica, preturi etc continute in acest site, 
sunt responsabilitatea dumneavoastra. In aceste conditii nu putem sub nici o forma, direct sau indirect, fi facuti responsabili pentru 
eventuale erori. Preturile va vor fi confirmate dupa prelucrarea comenzilor. Va rugam sa verificati ca sunt corecte. 

Dispute si Conflicte
Orice tentativa de acces neautorizat la site si orice incercare de frauda va fi raportata autoritatilor competente. Orice conflict aparut 
intre companie si clienti se incearca a fi rezolvat pe cale amiabila prin intelegere intre cele doua parti. In cazul in care acest lucru nu 
este posibil se vor aplica prevederile legale romanesti din acest domeniu iar solutionarea conflictelor este de compententa instantelor 
romanesti.

Acceptati si intelegeti in mod expres ca:

Nu oferim in nici un fel garantie ca serviciul va fi potrivit cerintelor dvs. sau ca serviciul va fi sigur si fara erori de orice fel. Serviciul 
poate fi intrerupt de administratorii lui in orice moment fara o instiintare prealabila. Sunteti direct raspunzatori de orice activitate pe 
care o desfasurati in magazin. Forta majora exonereaza partea care o invoca in conditiile legii. Nu suntem responsabili si nu putem fi 
tinuti responsabili in nici un fel, direct sau indirect, pentru orice paguba si/sau problema, de orice natura, ca urmare a folosrii 
serviciului nostru. Va rugam sa tineti cont ca este un serviciu gratuit, construit pe baze de date oferite de terti si nu puteti invoca 
despagubiri de nici un fel in cazul in care o eroare va pricinueste daune. Va rugam sa solicitati sau sa descarcati si ofertele in format 
xls, si sa verificati preturile si produsele comandate.
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