Termeni și condiții
1. Acceptarea acestor Termeni
1.1 Bine ați venit pe site-ul nostru Web intitulat „Masina de bere” dedicat promovarii mărcii noastre Neumarkt®.
Aceşti Termeni şi Condiții, împreună cu politica privind confidențialitatea şi modulele cookie, disponibilă în
secțiunea Modulele cookie şi politica de confidențialitate, guvernează modul în care utilizați site-ul
www.masinadebere.com („Site-ul Web”).
2. Aplicabilitatea
2.1 Aceşti Termeni se aplică tuturor vizitelor efectuate pe acest site Web şi tuturor modurilor de utilizare a
acestui site Web aparținând companiei HEINEKEN Romania S.A. situata la adresa Bucuresti 013714, str.
Tipografilor 11-15, corp A2-L, etaj 4, sector 1, Romania („HEINEKEN”), precum şi tuturor informațiilor,
recomandărilor şi/sau serviciilor care vi se furnizează pe acest site Web sau prin intermediul acestui site Web
(„Informațiile”).
2.2. Prin utilizarea acestui site Web sunteți de acord cu aplicabilitatea acestor Termeni. Rețineți că aceşti
Termeni pot fi modificați în timp. Aceste modificări vor fi aplicabile imediat după publicarea Termenilor
modificați. Utilizatorii site-ului Web sunt sfătuiți să citească periodic Termenii, pentru a vedea posibilele
modificări.
3. Informații şi răspundere
3.1 Informațiile sunt prezentate exclusiv în scop informativ general şi nu reprezintă sfaturi. HEINEKEN nu va fi
considerată responsabilă pentru eventualele pagube apărute ca urmare a utilizării (sau a imposibilității de
utilizare a) acestui site Web, inclusiv a incorectitudinii sau a caracterului incomplet al acestor Informații, cu
excepția cazului în care aceste pagube constituie rezultatul oricărui comportament neadecvat intenționat sau al
neglijenței grave din partea HEINEKEN. HEINEKEN nu răspunde pentru nicio daună care rezultă din lipsa de
adecvare, actualitate sau acuratețe a acestui site Web sau a Informațiilor.
3.2 De asemenea, HEINEKEN nu va fi considerată responsabilă pentru pagubele apărute ca urmare a utilizării
mijloacelor electronice de comunicare, incluzând, fără a se limita la, pagubele apărute ca urmare a nelivrării sau
livrării întârziate a comunicațiilor electronice, interceptării sau manipulării comunicațiilor electronice de către
terțe părți sau de către programe informatice utilizate pentru comunicații electronice şi transmiterea viruşilor.
3.3 Informațiile care provin de la părți terțe constituie expresia opiniilor personale ale respectivelor părți terțe.
HEINEKEN nu este responsabilă şi nu răspunde pentru aceste Informații. Hiperlegăturile de pe acest site Web
pot direcționa vizitatorii către site-uri Web externe, întreținute de terți. HEINEKEN nu va fi răspunzătoare pentru
conținutul şi funcționarea acestor site-uri Web externe. De asemenea, HEINEKEN nu va fi răspunzătoare pentru
calitatea produselor sau serviciilor care pot fi oferite pe aceste site-uri Web externe.
4. Drepturi de proprietate intelectuală
4.1 Site-ul Web şi întregul conținut, toate caracteristicile şi toate funcționalitățile acestuia (inclusiv, dar fără a se
limita la, toate informațiile, software-urile, textele, elementele afişate, imaginile, elementele video şi audio,
precum şi designul, selectarea şi aranjarea acestora) reprezintă proprietatea companiei HEINEKEN şi sunt
protejate prin legi privind drepturile de autor, mărcile comerciale, patentele, secretele comerciale şi alte legi
privind proprietatea intelectuală sau drepturile de proprietate.
4.2 Puteți utiliza site-ul Web numai în scopuri conforme cu aceşti Termeni. Vi se permite să faceți copii ale (unor
părți ale) site-ului Web pentru utilizare în scop personal. Nu trebuie să utilizați nicio parte a conținutului site-ului
nostru web în alte scopuri fără a obține o licență de la noi.

5. Despăgubiri
5.1 Sunteți de acord să apărați, să despăgubiți şi să exonerați compania noastră şi companiile sale afiliate,
precum şi funcționarii, directorii, angajații, antreprenorii, agenții, autoritățile de licențiere, furnizorii, succesorii
şi mandatarii noştri şi ai companiilor respective de şi împotriva oricăror revendicări, răspunderi, daune, decizii,
premii, pierderi, costuri, cheltuieli sau taxe (inclusiv onorarii rezonabile achitate avocaților) ivite ca urmare a
încălcării acestor Termeni de către dvs.
6. Diverse
6.1 Fiecare dintre paragrafele acestor Termeni operează separat. În cazul în care o instanță sau o autoritate
relevantă decide că vreunul dintre ele este ilegal sau neaplicabil, paragrafele rămase continuă să fie complet
aplicabile şi în vigoare.
6.2 Aceşti Termeni sunt guvernați de legile din Olanda. Orice dispută sau revendicare ivită ca urmare a sau având
legătură cu utilizarea site-ului Web va fi soluționată de instanțele din Bucuresti, Romania.
7. Contact
7.1 Această Politică de confidențialitate şi privind modulele cookie poate fi modificată în timp. Aceste modificări
vor fi aplicabile imediat după publicarea Politicii de confidențialitate şi privind modulele cookie modificate.
Utilizatorii site-ului web sunt sfătuiți să citească periodic Politica de confidențialitate şi privind modulele cookie,
pentru posibilele modificări.

