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Termeni și condiții generale
Termeni și condiții generale de utilizare site
Legea drepturilor de autor
Paginile site-ului nostru web sunt protejate de legea drepturilor de autor. Atât conţinutul, cât şi structura
site-ului web, sunt protejate de legea drepturilor de autor. Orice reproducere a informaţiilor sau datelor, în
particular folosirea textelor sau imaginilor de produse (cu excepţia materialelor de presă) necesită acordul
prealabil în scris din partea Alchimex S.A.
Mărci înregistrate
Logo-ul companiei şi toate denumirile produselor şi/sau reprezentările grafice ale produselor aflate pe aceste
pagini web sunt mărci înregistrate, orice utilizare neautorizată sau abuzivă a acestor mărci este interzisă şi
constituie încălcarea legislației mărcilor, dreptului de autor şi a altor legi ce reglementează proprietatea
intelectuală şi concurenţa neloială.
Limitarea responsabilității
Orice responsabilitate Alchimex S.A. pentru prejudiciile survenite în urma utilizării acestui site web fără a ţine
seama de cauze, inclusiv ofensele - este limitată la prejudiciile cauzate în mod direct, cu bună ştiinţă sau prin
neglijenţă gravă. În aceeaşi măsură, responsabilitatea obligatorie Alchimex S.A. faţă de încălcările
contractuale sau reclamaţii va fi limitată la prejudiciile directe cauzate și probate. Acest lucru nu va afecta
responsabilitatea Alchimex S.A. ca producător sau în alte garanţii oferite anterior.
Alchimex S.A. se angajează să nu permită intruziunea viruşilor pe site-ul web Alchimex S.A., pe de altă parte,
Alchimex S.A. nu poate asigura absenţa totală a viruşilor. Drept urmare, recomandăm o atenţie deosebită
pentru protecţia împotriva viruşilor (ex: prin scanare) înainte de descărcarea de date şi documente de pe
site-ul web. Totodata, Alchimex S.A. nu răspunde de greşelile sau erorile serviciilor oferite pe site-ul web,
independente de responsabilităţile sale, nici de validitatea acestora.
Prevederi și declarații
Prevederile şi declaraţiile de pe acest site web au fost încheiate în concordanţă cu activitatea si principiile
noastre. Cu toate acestea, rezultatele actuale pot să difere considerabil faţă de aceste prevederi şi declaraţii
deoarece depind de o serie de factori independenti de controlul Alchimex S.A., cum ar fi situatia
macroeconomică. Fără a aduce prejudicii obligaţiilor legale prin amendarea prevederilor şi declaraţiilor,
Alchimex S.A. nu urmăreşte să actualizeze toate prevederile şi declaraţiile conţinute de acest site web.
Aceşti termeni generali de utilizare sunt formulaţi şi se află sub egida legislației române, în conformitate cu
legea aplicabilă, locul unde se vor judeca litigiile rezultate din neînţelegeri legate de acest site web este
București - România.
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