
Termeni si conditii

Indica•ii generale

Când vizualiza•i www.flowersartificial.co.uk, vizita dumneavoastră •i orice litigii care decurg din aceasta fac obiectul acestei 

declinări, termenii •i condi•iile •i politica noastră de confiden•ialitate.

Am luat toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că www.floriartificiale-online.ro •i toate informa•iile furnizate 

sunt exacte.

Noi nu suntem responsabili pentru con•inutul oricăror site-uri legate direct sau indirect sau legate de la orice pagini 

www.flowersartificial.co.uk. Dacă ia în considerare orice pagini legate de a fi nepotrivit, ilegal sau jignitor vă rugăm să ne

anun•a•i prin contactarea www.floriartificiale-online.ro.

Termeni si conditii 

1.General

1.1 www.floriartificiale-online.ro   sunt de•inute •i operate de AS Flowers s.r.o.

sro al cărei sediu de administrare este: -

Zvolenska cesta 59/25, 962 63 Pliesovce, Slovacia

Company ID: 53083440 , TAX ID: 2121259250 , VAT ID: SK2121259250

1.2 Ace•ti termeni •i condi•ii guvernează utilizarea de către dvs. a site-ului  www.floriartificiale-online.ro •i 

rela•ia dvs. cu AS Flowers s.r.o. operatorul site-ului.

1.3 Scopul acestui site este de vânzare cu amănuntul Flori artificiale •i accesorii pentru clien•ii ( „Produse“).

1.4  www.floriartificiale-online.ro •i produsele sunt destinate •i îndreptată exclusiv la cei care 

accesează www.floriartificiale-online.ro din Regatul Unit.

Dacă accesa•i www.flowersartificial.co.uk dintr-o loca•ie în afara Regatului Unit, sunte•i responsabil pentru 

respectarea legilor aplicabile în această competen•ă.

1.5 Ace•ti termeni •i condi•ii au prioritate fa•ă •i să excludă orice termeni •i condi•ii pe care le pot 

introduce.

1.6 Ne rezervăm dreptul de a actualiza sau modifica ace•ti termeni •i condi•ii. Orice modificare a acestor termeni

•i  condi•ii vor fi postate pe acest site. Schimbarea termenilor •i condi•iilor nu afectează termenii •i condi•iile

acceptate de tine la a face o achizi•ie folosind site-ul existent.
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2. Defini•ii

2.1 De-a lungul termenii •i condi•iile, atunci când ne referim la „noi“, „noi“, „nostru“, etc, ne referim la AS 

Flowers s.r.o. Când ne referim la „tu“, ne referim la tine client.



2.2 În ace•ti termeni •i condi•ii: -

„Contract“ înseamnă un contract încheiat între AS Flowers s.r.o si în ceea ce prive•te clauza 5.8 a 

acestor termeni •i condi•ii

„Livrare“ înseamnă livrarea comenzii în conformitate cu clauza 8 din ace•ti termeni •i condi•ii

„Produsele“ înseamnă bunurile •i produsele disponibile din www.flowersartificial.co.uk care sunt furnizate pentru tine;

„Comandă“ înseamnă comanda pentru produsele primite prin e-mail, telefon, fax sau scrisoare pentru a ne direct sau făcut on 

www.floriartificiale-online.ro.

3. Înregistrare

3.1 Când vă înregistra•i cu www.flowersartificial.co.uk trebuie să vă asigura•i că detaliile furnizate de dvs. la înregistrare 

sau în orice moment sunt corecte •i exacte. Trebuie să furniza•i adresa corectă pentru orice card de credit sau de debit

utiliza•i pentru a efectua plă•i către www.floriartificiale-online.ro

3.2 Furnizarea de fictive sau detalii incorecte adresa pot fi raportate de aplicare a legii sau a altor autorită•i relevante în 

scopul combaterii fraudei pe internet card de credit, în conformitate cu politica noastră de confiden•ialitate.

3.3 Când vă înregistra•i pentru a utiliza www.flowersartificial.co.uk.co.uk vă rugăm să vă crea•i un nume de utilizator •i o parolă. Tu

trebuie să ia toate măsurile rezonabile pentru a păstra această parolă sigură, •i nu trebuie să lase pe nimeni altcineva l

folosească. Sunte•i responsabil pentru toate activită•ile •i ordinele care sunt transmise folosind parola. Dacă ave•i motive pentru

a suspecta că oricine altcineva are parola, vă rugăm să ne anun•a•i imediat, astfel încât să putem anula •i emite unul nou.

3.4 Putem suspenda sau anula înregistrarea imediat la discre•ia noastră sau dacă încalcă oricare dintre 

obliga•iile dumneavoastră conform acestor termeni •i condi•ii. Pute•i anula acest acord în orice moment prin e - 

mail info@flowersartificial.co.uk.

3.5 Suspendarea sau anularea înregistrării dumneavoastră •i dreptul de a utiliza  www.floriartificiale-online.ro nu

afectează drepturile sau obliga•iile dumneavoastră sau noastre.

4. Produse •i pre•uri

4.1 Preturile noastre sunt indicate în doar lire sterline.

4.2 Am luat toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că produsele sunt descrise ca fiind în mod corect •i precis posibil.  

De asemenea, ne străduim pentru a se asigura că pre•ul •i disponibilitatea informa•iilor sunt publicate cât mai exact posibil •i 

este men•inută la zi. În cazul pu•in probabil ca  www.floriartificiale-online.ro con•ine orice inexacte, incomplete sau de    

informa•ii actualizate ne vom strădui să rectifice acest lucru cât mai curând posibil.
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