Termeni si Conditii de utilizare ale site-ului
www.topanel.ro
Site-ul www.topanel.ro este proprietatea societatii comerciale TOPANEL PRODUCTION PANELS S.A. cu sediul
in Str. Uzinei nr.63, Stolniceni, Rm. Valcea, judet Valcea, inregistrata la ORCT-Vl sub nr.J38/410/2008, cod unic
de identificare RO23630951 si poate fi contactata pe adresa de e-mail: office@topanel.ro. Pe parcursul acestor
termeni si conditii ne vom referi la site prin sintagma “topanel.ro”.
Accesul si utilizarea site-ului se face sub incidenta acestor reguli, in termenii si conditiile de mai jos precum si cu
respectarea legislatiei in vigoare. Utilizarea site-ului ca si vizitator presupune implicit ca ati citit, inteles si acceptat
integral termenii si conditiile de utilizare a site-ului, cu toate consecintele care decurg din acceptarea acestora.
TOPANEL PRODUCTION PANELS S.A. isi rezerva dreptul de a modifica, revizui, completa aceste reguli, fara
notificarea prealabila a vizitatorilor in orice moment. Orice modificare va fi facuta publica in aceasta pagina si va
intra efectiv in vigoare din momentul publicarii ei pe site. Vizitatorii vor avea acces permanent la termenii si conditiile
pentru
utilizarea
serviciilor
pentru
a
le
putea
consulta
in
orice
moment.
1.

Descrierea serviciului

Site-ul topanel.ro asigura servicii de informare despre produsele fabricate si comercializate de TOPANEL
PRODUCTION PANELS S.A.
2.

Acces

Scopul permis pentru utilizarea site-ului este obținerea de informații si accesul la serviciile oferite prin intermediul
acestuia. Orice utilizare in alte scopuri decât acesta nu este permisa.
3.
Drepturi de autor, marca si proprietate intelectuala
TOPANEL PRODUCTION PANELS S.A.oferă acces liber la site și vă autorizează să vizualizați, imprimați și să
transmiteți informații existente pe site doar în scopurile expres prevăzut mai sus . Dreptul de autor pentru
informațiile existente pe acest site este deținut de TOPANEL PRODUCTION PANELS S.A. sau de afiliații/partenerii
săi. Niciun material de pe acest site nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără permisiunea explicită,
scrisă a TOPANEL PRODUCTION PANELS S.A.
Conținutul acestui site, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile și orice alte materiale prezente pe site
sunt protejate de legea dreptului de autor și sunt proprietatea TOPANEL PRODUCTION PANELS S.A.sau a
afiliaților/partenerilor săi.
In cazul in care doriti sa preluati orice tip de continut de pe site-ul topanel.ro, ne puteti contacta pe adresa
office@topanel.ro.
topanel.ro isi rezerva dreptul de a modifica sau de a adauga noi reguli si restrictii in ceea ce priveste continutul
site-ului, in orice moment.
topanel.ro isi rezerva dreptul de a modifica sau actualiza orice serviciu sau drept de utilizare al oricarui serviciu,
in orice moment fara un anunt prealabil.
In cazul in care identificati materiale care lezeaza drepturile de autor sau pe care le considerati indecente, ilegale
sau imorale, va rugam sa trimiteti un email la adresa office@topanel.ro .
4.
Reguli de utilizare
Sunt interzise:
• copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice,
magnetice sau computerizate, a materialelor și informațiilor existente pe acest site, cu excepția celor puse
la dispoziție de topanel.ro și marcate corespunzător în acest sens ;
• încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestui site, ștergerea sau modificarea prin
orice mijloace a materialelor și informațiilor publicate, sau încercarea de a acționa în acest scop;
• încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem din rețeaua topanel.ro sau
accesarea oricăror servere sau servicii din rețeaua Idea::Bank care nu sunt publice, fără autorizație
explicită în scris din partea topanel.ro;
• încercarea de a interveni în funcționarea serverelor de hosting sau în rețeaua topanel.ro prin orice
mijloace, inclusiv atacarea acestora prin “flooding” sau “DOS”;
• folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de
mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (“spamming”) sau pentru orice alt scop în afară de
trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese.

Violarea oricarei dintre aceste reguli atrage dupa sine raspunderea civila sau penala. TOPANEL PRODUCTION
PANELS S.A. va coopera cu autoritatile pentru prevenirea sau impiedicarea unor astfel de incalcari si pentru a
investiga faptele care implica asemenea incalcari.
5.
Disponibilitatea serviciului
topanel.ro isi rezerva dreptul de a modifica sau de a intrerupe, temporar sau permanent, partial sau in totalitate,
serviciile puse la dispozitia vizitatorilor si a utilizatorilor prin intermediul acestui site, fara o notificare prealabila
topanel.ro nu este raspunzator fata de vizitatori, orice terta persoana fizica sau juridica sau institutie pentru
modificarea, suspendarea sau intreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului pentru motive care nu-i
pot fi imputate. topanel.ro poate schimba in orice moment continutul si conditiile de folosire a site-ului. Noile conditii
devin valabile in momentul in care au fost facute publice prin afisare pe acest site.
6.

Absolvirea de raspundere

Acceptand sa utilizati acest site, declarati in mod expres si implicit ca intelegeti si ca sunteti de acord cu
urmatoarele:

•
•

Utilizarea site-ului se face pe propria raspundere;
TOPANEL PRODUCTION PANELS S.A. nu ofera nicio garantie ca:
- informatiile prezentate pe site vor implini toate cerintele dumneavoastra;
- serviciile vor fi neintrerupte, la timp, sigure sau fara erori;
- rezultatele ce se vor putea obtine din folosirea informatiilor site-ului vor fi intotdeauna corecte sau de
incredere;
- orice eroare de programare va fi corectata.

•

Utilizatorul este singura persoana responsabila de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau
retelei de pe care acceseaza site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descarcarii
de informatii si servicii din continutului site-ului. Niciun sfat sau alte informatii orale sau scrise, obtinute de
la site sau prin intermediul serviciilor site-ului nu constituie o garantie, daca nu este stipulata expres in
termenii si conditiile de utilizare.

7.

Limitarea raspunderii

TOPANEL PRODUCTION PANELS S.A. nu va fi raspunzatoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte,
accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunavointa, posibilitatii de folosire,
date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar daca TOPANEL PRODUCTION PANELS S.A. nu a
fost informata anterior de posibilitatea aparitiei unor asemenea pierderi), rezultand din:

•
•
•
•

utilizarea sau imposibilitatea utilizarii site-ului;
acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
declaratii sau actiuni ale oricarei terte parti asupra serviciilor site-ului;
orice alta problema legata de serviciile site-ului.

Pentru sectiunile site-ului care pot cuprinde opinii ale cititorilor, raspunderea asupra continutului opiniilor revine in
intregime autorilor acestora. topanel.ro isi rezerva dreptul de sterge de pe site acele opinii care contravin
termenilor si conditiilor de utilizare a site-ului sau pe care le considera daunatoare, sub orice forma, propriei imagini,
partenerilor sau tertilor.
Acest site este oferit in aceasta forma fara alte garantii. TOPANEL PRODUCTION PANELS S.A. nu este si nu
poate fi responsabila pentru nepotriviri, indisponibilitati sau alte defecte ale acestui site sau ale continutului sau.
8. Legislație aplicabilă și Jurisdicție
Aceste Condiții de Utilizare și utilizarea acestui site sunt guvernate de legile din România. Instanțele competente
din România vor avea jurisdicție exclusivă asupra oricăror și tuturor disputelor ce vor apărea din sau se vor referi
la sau vor fi în legătură cu prevederile Condițiilor de Utilizare și/sau Conținutul site-ului sau în cazul disputelor în
care aceste Condiții de Utilizare și/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.

