Termeni si Conditii
Site-ul http://luxuria.center/ este detinut de LUXURIA CENTRUM.
LUXURIA CENTRUM depune toate eforturile pentru a se asigura ca informatiile publicate pe acest site web
sunt exacte. Cu toate acestea, LUXURIA CENTRUM nu isi asuma nicio raspundere pentru acuratete sau
continut. Vizitatorii care se bazeaza exclusiv pe aceste informatii fac acest lucru pe cont propriu.

Drepturi de autor
Toate drepturile asupra acestui site, drepturilor de proprietate intelectuala, respectiv asupra designului si
continutului acestuia precum si asupra tuturor marcilor inregistrate in numele sau si publicate pe site
apartin LUXURIA CENTRUM.
Informatiile publicate pe site sunt informatii de interes general despre LUXURIA (proprietatea LUXURIA
CENTRUM), si partenerii sai cat si alte informatii considerate de LUXURIA CENTRUM ca fiind de interes
real pentru utilizatori.
LUXURIA CENTRUM isi rezerva dreptul de a modifica termenii si conditiile de utilizare a site-ului fara
notificare prealabila, orice modificare producand efecte incepand cu momentul postarii pe acest site.
Accesand “Termeni si conditii” puteti lua cunostinta de cea mai recenta versiune a acestora.

Limite ale utilizarii site-ului si raspunderii LUXURIA CENTRUM
Utilizatorul se obliga sa acceseze si sa utilizeze site-ul in scopuri si prin mijloace care sa nu constituie o
utilizare abuziva. Mai exact va obligati:
a) sa nu modificati, copiati, distribuiti, transmiteti, afisati, publicati orice fel de informatie sau servicii
obtinute de pe sau prin intermediul acestui site web;
b) sa nu permiteti sau sa nu autorizati vreo terta persoana sa foloseasca site-ul pentru a transmite
sau a receptiona material care contravine oricarei legi sau dispozitii legale in vigoare, de natura
obscena, amenintatoare, agresiva, defaimatoare;
LUXURIA CENTRUM face urmatoarele precizari:
a) in cazul in care preturile sau alte detalii referitoare la produse/promotii au fost afisate gresit,
inclusiv din cauza faptului ca au fost introduse gresit in baza de date, ne alocam dreptul de a anula
promotia si de a anunta clientul telefonic/e-mail in cel mai scurt timp posibil, despre eroarea
aparuta;
b) preturile produselor de pe acest site sunt informative si pot suferi modificari neanuntate.
Promotiile prezentate pe site sunt valabile in perioada de timp mentionata expres si/sau in cazul
in care nu se mentioneaza o perioada de timp, acestea fiind valabile in limitele stocurilor
disponibile;

c) de asemenea, imaginile sunt prezentate pe site cu titlu de exemplu, iar produsele livrate, pot diferi
in orice mod, atat ca imagine cat si datorita modificarii caracteristicilor, design-ului fara notificare
prealabila.
Protectie impotriva virusilor
LUXURIA CENTRUM depune toate eforturile pentru a verifica si a testa materialul in toate etapele
productiei. Este intotdeauna recomandat ca utilizatorii sa ruleze un program antivirus pe toate
materialele descarcate de pe Internet.
LUXURIA CENTRUM nu isi asuma nicio responsabilitate pentru orice pierdere (directa, indirecta, pe cale
de consecinta sau de alta natura), cost, actiune, proces, pretentie, stricaciune, prejudiciu, cheltuiala
(inclusiv cheltuieli de judecata sau alta raspundere, suferita in vreun fel sau provocata direct sau indirect
de LUXURIA CENTRUM ca urmare a incalcarii sau ignorarii de catre vizitator a acestor termeni si conditii.

Declaratie de confidentialitate
Aceasta declaratie acopera serviciile oferite de LUXURIA CENTRUM.
Scopul acestei afirmatii este de a informa utilizatorii site-ului LUXURIA CENTRUM, despre informatiile care
le sunt colectate atunci când viziteaza acest site, despre modul in care sunt folosite aceste informatii, daca
sunt dezvaluite si despre modul in care protejam intimitatea utilizatoriilor.

Politica de cookie-uri
Site-ul LUXURIA CENTRUM foloseste cookie-uri, acestea fiind date stocate pe hardul utilizatorului,
continand informatii despre acesta. Folosirea mecanismului de tip cookie reprezinta un avantaj in folosul
vizitatorilor, acesta premitand memorarea unor optiuni de navigare in site precum limba in care se
afiseaza site-ul, tip de filtre care se aplica la afisarea unor anumite pagini, memorare numelui de utilizator
si a parolei pentru un acces rapid la continutul site-ului. Neacceptarea unui cookie nu inseamna ca
utilizatorului ii va fi refuzat accesul de navigare in site, de citire a continutului acestuia.
Cu ajutorul cookie-urilor, proprietarii de site-uri pot monitoriza si segmenta interesele utilizatorilor fata
de anumite zone sau aplicati ale site-ului, fapt care le permite ulterior imbunatatirea experintei de
navigare, introducerea unui continut relevant pentru utilizator, despre care puteti citi mai multe in
documentul Politica de Cookie-uri.
Persoanele care viziteaza pentru prima data site-ul au acces la o varianta cu cookies dezactivata cu un
banner in care sunt informati despre cookies si ca accesarea functionalitatilor site-ului presupune acceptul
de a se utiliza cookies.

