Termeni generali
Media Guide Services SRL de ine si opereaz acest website. Acest document
reglementeaz rela ia ta cu site-ul www.ateliermustata.ro. Accesul la utilizarea acestui site,
produsele i serviciile disponibile prin intermediul acestui website (în mod colectiv,
"Termeni i Condi ii") sunt supuse unor termene, condi ii i notif ic ri. Prin utilizarea
serviciilor, e ti de acord cu to i termenii si condi iile a a cum apare în descriere sau cum
poate fi actualizat de noi din când în când. Ar trebui s verif ici aceast pagin în mod
regulat pentru a te notif ica cu privire la orice modif ic ri pe care le-am putea aduce
Termenilor si Condi iilor.
Accesul la acest site este permis în mod temporar i ne rezerv m dreptul de a retrage sau
modif ica Termenii si Conditiile f r preaviz. Nu vom fi r spunz tori dac , din orice motiv,
acest site nu este disponibil în orice moment sau pentru orice perioad . Din când în când,
putem restric iona accesul la anumite p r i sau în întregime la acest website.
Plata
Numerar la livrare - plata cheltuielilor în numerar la primirea obiectelor. Transfer bancar 50% avans, 50% la primirea articolelor.
Interziceri
Nu trebuie s abuzezi de acest website. Nu vei comite sau încuraja o infrac iune, transmite
sau distribui un virus, troian, vierme sau orice alt material care este d un tor IT, cu
înc lcarea încrederii sau în orice mod ofensator sau obscen, sau încercarea de a afecta
performan a sau func ionalitatea oric ror facilit i informatice ale acestui site. Încalcarea
acestei prevederi ar constitui o infrac iune i www.ateliermustata.ro va raporta orice astfel
de înc lcare autorit ilor i va dezv lui identitatea acestora.
Nu vom fi r spunz tori pentru orice pierdere sau daune provocate de un atac informatic,
viru i sau alte materiale daunatoare tehnologic care pot infecta echipamentul informatic,
programe de calculator, date sau alte materiale din cauza utiliz rii de tine a acestui site
sau pentru desc rcarea oric rui material postat pe acesta sau pe orice site legat de
acesta.
Proprietatea intelectual

i con inut

Drepturile de proprietate intelectual i con inutul (inclusiv imagini fotografice) puse la
dispozi ia ta pe sau prin intermediul acestui website r mân în proprietatea
www.ateliermustata.ro i sunt protejate de legile i tratatele interna ionale. Toate aceste
drepturi sunt rezervate de www.ateliermustata.ro. Po i stoca, imprima i afi a con inutul
furnizat numai pentru uz personal. Nu ai permisiunea de a publica, manipula, distribui sau
reproduce, în orice format, oricare din con inutul sau copii ale con inutului furnizat de noi
pe acest site fara acordul nostru în scris.
Condi ii de vânzare
Prin plasarea unei comenzi prin e-mail, i se ofer s achizi ionezi un produs care se
supune urm torilor termeni i condi ii. Toate comenzile sunt onorate în func ie de
disponibilitate i confirmarea pre ului comenzii. Costul si expedierea propriu zis al
produselor poate varia în func ie de disponibilitate i sub rezerva oric ror întârzieri
rezultate din întârzieri po tale sau de for major , pentru care nu vom fi responsabili.
Dac vrei s cumperi produse de pe www.ateliermustata.ro trebuie sa ai peste 18 ani.
www.ateliermustata.ro î i rezerv dreptul de a refuza orice cerere f cut de tine. În cazul
în care comanda ta este acceptat , te vom informa prin e-mail i vom confirma identitatea
obiectelor comandate. Prin plasarea unei comenzi te angajezi ca toate detaliile pe care ni
le furnizezi s fie adev rate i corecte.
a) Contractul nostru
Atunci când plasezi o comand prin e-mail, vei primi un e-mail de confirmare în care i i
confirm m c am primit comanda: acest e-mail va fi doar o recunoa tere i nu va constitui

acceptarea comenzii. Un contract între noi nu va fi format pân când nu i i trimitem
confirmarea prin e-mail c bunurile pe care le-ai comandat exist în stoc i au fost
expediate la adresa furnizat de tine. Numai acele bunuri enumerate în e-mailul de
confirmare trimis la momentul expedierii vor fi incluse în contractul format între noi.
b) Pre uri i disponibilitate
Încerc m ca toate detaliile si descrierile care apar pe acest site s fie cat mai corecte. Cu
toate acestea, uneori pot ap rea erori. Dac anulezi comanda i ai pl tit deja pentru
bunuri, vei primi o rambursare complet . Costurile de livrare vor fi percepute în plus.
Limitarea raspunderii
Materialul afi at pe acest site este furnizat f r garan ii cu privire la exactitatea acestuia.
Cu excep ia cazului în care se specif ic expres contrariul în m sura maxim permis de
lege www.ateliermustata.ro i furnizorii s i, prin prezenta exclud în mod expres toate
condi iile, garan iile i al i termeni care altfel ar putea fi implicate prin statut, drept comun i
nu va fi r spunz toare pentru nici un fel de daune, incluzând dar far a se limita la orice
daune directe, indirecte, speciale, pe cale de consecin , punitive sau accidentale sau
daune pentru pierderea de utilizare, de profit, date sau alte active necorporale,
deteriorarea fondului comercial sau a reputa iei, sau costul achizi iei de bunuri i servicii,
care rezult din sau sunt legate de utilizarea, incapacitatea de a utiliza, de performan
sau defec iuni ale acestui site sau site-urile partenere i orice materiale postate pe acesta,
indiferent dac astfel de daune au fost previzibile sau apar în contract, prejudiciu, echitate,
restituire, prin statut, la dreptul comun sau în alt mod.
Conectarea la acest site
Te po i conecta la pagina noastr , cu condi ia s faci acest lucru într-un mod care este
corect i legal i nu d uneaz reputa iei noastre sau s profite de ea. Conectarea nu
trebuie s sugereze nicio form de asociere , aprobare sau sus inere din partea noastr ,
în cazul în care nu exist nici una. Ne rezerv m dreptul de a retrage permisiunea de
conectare, f r notif icare.
Indica ii cu privire la dreptul de proprietate asupra m rcilor i ter e p r i privind
drepturile de autor
Orice m rci / nume prezentate pe acest site sunt proprietatea respectivilor proprietari de
m rci. În cazul în care o marc comercial sau nume de marc este men ionat , este
utilizat numai pentru a descrie sau pentru a identif ica produsele i serviciile i nu este în
nici un fel o afirma ie c astfel de produse sau servicii sunt aprobate de c tre sau in
legatura cu www.ateliermustata.ro.
Diverse
www.ateliermustata.ro are dreptul la discre ia sa absolut , în orice moment i f r
notif icare, s modif ice, s elimine par ial sau total Termenii i Condi iile, sau orice pagin a
acestui site.
Reclama ii
Te rug m s ne anun a i dac ai reclama ii, sau comentarii, prin intermediul adresei de
email furnizate la pagina contact.
Legea aplicabil
Ace ti termeni de utilizare sunt elabora i în conformitate cu legisla ia român .Instan ele din
România vor avea jurisdic ie exclusiv pentru orice litigiu în temeiul prezentului acord.

