Termeni și condiții
Introducere
Acest site îți este pus la dispoziție de NORDIC IMPORT-EXPORT CO S.R.L., Str. Calea Vitan, nr. 240A, sector
3, Bucuresti. Informația disponibilă pe site referitoare la NORDIC IMPORT-EXPORT CO S.R.L. (numit in
continuare “NORDIC”), companiile partenere și terți a fost adunată si organizată cu cea mai mare atenție.
Cu toate acestea, nu putem garanta integralitatea și corectitudinea ei. NORDIC nu își asumă răspunderea
pentru eventualele greșeli din conținutul acestui site. Previziunile de pe site au fost făcute cât mai bine
posibil, având în vedere informațiile și parerile avute la momentul scrierii lor. Totuși, rezultatele reale pot
diferi substanțial,deoarece depind de un număr semnificativ de factori de natură competitivă și
macroeconomică, factori care de multe ori nu pot fi controlați de NORDIC. Fără a aduce atingere
obligațiilor legale de a modifica previzunile, NORDIC nu are intenția de a actualiza constant toate
previziunile incluse în acest site.
Prin accesarea acestui site, accepți fără nicio restricție sau rezervă următorii termeni generali de utilizare
a site-ului, pe care îi poți citi aici sau imprima pe hârtie.
Termeni generali de utilizare a site-ului
1. Drepturi de autor
Paginile site-ului nostru sunt protejate prin drepturi de autor. Mai exact, toate reproducerile, adaptările,
traducerile, stocările și procesările în alte media (inclusiv prin mijloace electronice) beneficiază de
protecția drepturilor de autor. De aceea, orice exploatare integrală sau parțială necesită acordul scris al
NORDIC IMPORT-EXPORT CO S.R.L., numit în continuare "NORDIC". Protejarea drepturilor de autor se
referă atât la conținutul acestui site, cât și la structura sa. Orice reproducere a informațiilor sau datelor,
mai ales a textelor, a unor părți din texte sau a imaginilor (în afara fotografiilor pentru presă) necesită
consimțământul scris al NORDIC. Ilustrațiile sunt protejate prin Legea drepturilor de autor, iar drepturile
de utilizare si reproducere sunt deținute de NORDIC. Aceste drepturi se aplică integral și în cazul în care
imaginile sunt asăugate manual sau automat la o arhivă.
Fotografiile NORDIC pentru presă pot fi folosite doar în scopuri editoriale. În cazul în care sunt reproduse
și/sau modificate pentru scopuri editoriale, fotografiile trebuie să aibă atașată notificarea "© [Anul]
NORDIC IMPORT-EXPORT CO S.R.L.. Toate drepturile rezervate". Reimprimarea este gratuită, dar este
condiționată de trimiterea unei cópii pentru arhivele noastre.
© 2013 NORDIC IMPORT-EXPORT CO S.R.L., str Ionita Vornicul nr 1-7 sector 2 Bucuresti. Toate drepturile
rezervate
2. Disclaimer general
Orice responsabilitate NORDIC pentru prejudiciile ce decurg din utilizarea acestui website - indiferent de
cauzele legale, inclusiv ofensele - este limitată la daune care sunt cauzate de intenţie sau neglijenţă gravă.
În măsura în care există o răspundere obligatorie a NORDIC, ca urmare a unei încălcări a drepturilor
materiale contractuale, suma totală a oricăror cereri pentru despăgubiri este limitată la daunele
previzibile. Acest lucru nu trebuie să afecteze responsabilitatea NORDIC în privinţa legii Responsabilităţilor
Produsului sau în alte garanţii oferite. De asemenea, limitările responsabilităţilor mai sus menţionate nu
se aplică în cazul unui prejudiciu la viaţă, vătămări corporale sau daunele sănătăţii unei persoane.

NORDIC face mari eforturi pentru a păstra site-urile NORDIC in siguranţă, fără viruşi, totuşi nu putem
garanta lipsa totala a acestora. Din acest motiv vă recomandăm să aveţi grijă şi să vă protejaţi împotriva
viruşilor (spre exemplu folosind un scanner de viruşi) înainte să downloadaţi documente sau date.
NORDIC nu garantează nici o libertate in legatura cu greşelile sau erorile serviciilor oferite pe website-ul
NORDIC, nici cu disponibilitatea acestora.

