TERMENI ȘI CONDIȚII PENTRU UTILIZAREA SITE-ULUI WEB
WWW.FIRESTONE.RO
ESTE IMPORTANT SĂ CITIȚI ȘI SĂ ÎNȚELEGEȚI ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE,
ÎNAINTE DE A UTILIZA SITE-UL NOSTRU WEB. ACCESÂND ȘI UTILIZÂND ACEST SITE WEB SUNTEȚI
DE ACORD CU TERMENII ȘI CONDIȚIILE SALE DE UTILIZARE. DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU
TERMENII ȘI CONDIȚIILE SALE DE UTILIZARE, NU AVEȚI DREPTUL SĂ UTILIZAȚI SAU SĂ ACCESAȚI
ACEST SITE WEB, IAR BRIDGESTONE ARE DREPTUL DE A RESTRICȚIONA SAU ÎMPIEDICA
ACCESUL DVS. PE SITE-UL WEB.

1 Definiții
„BRIDGESTONE” înseamnă compania BRIDGESTONE EUROPE NV, societate pe acțiuni înregistrată în
Belgia, cu sediul social pe Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem, Belgia, înregistrată la Registrul
Comerțului cu nr. 0441 192 820 Bruxelles;
„Noi”/„Pe noi”/„Nostru/noastră” se referă
la BRIDGESTONE;
„Utilizator(i)” înseamnă (a) utilizatorul(ii) site-ului web, fie colectiv, fie individual, în funcție de context;
„Site Web” înseamnă site-ul web de la adresa w ww.firestone.ro sau toate URL-urile ulterioare ce ar putea
înlocui adresa; și
„Dvs.” se referă la dvs. ca utilizator al site-ului
web.
2. Accesul la site-ul
web
Acest site web este proprietatea BRIDGESTONE.
BRIDGESTONE își rezervă dreptul de a refuza în orice moment și unilateral accesul la acest site web sau la
părți ale sale. BRIDGESTONE își rezervă dreptul de a suspenda sau opri accesul la site-ul web, efectiv
imediat, în cazul în care o intervenție umană neautorizată, viruși, erori software sau alte cauze ce nu pot fi
controlate de către BRIDGESTONE corup sau pun în pericol administrarea sau securitatea portalului web.

3.
Conținutul
Informațiile conținute de acest site web sunt furnizate numai pentru informare și nu sunt contractuale.
BRIDGESTONE nu garantează că informațiile de pe site-ul web sunt corecte sau complete. În afară de
executarea comenzilor plasate prin intermediul site-ului web sau în afara prevederilor exprese, niciun alt drept
de niciun fel nu poate fi derivat din acest site web.
BRIDGESTONE își rezervă dreptul de a modifica unilateral conținutul și aspectul site-ului web, în orice
moment și fără notificare.
BRIDGESTONE nu își asumă responsabilitatea pentru defecțiunile tehnice, hardware sau software de orice
fel, pentru pierderea conexiunii la rețea sau pentru transmisiile defecte ale computerelor.
4. Obligațiile

	
  

utilizatorului
Nu aveți dreptul să utilizați site-ul web într-un mod în care să contravină sau să încalce drepturile oricăror
persoane, firme sau companii (inclusiv, dar fără a se limita la, drepturile la confidențialitate sau protecție a
datelor);

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  
	
  

	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

	
  
	
  
	
  

Vi se interzice în mod categoric să trimiteți sau să susțineți trimiterea de mesaje e-mail nesolicitate, individuale
sau în masă, sau SPAM de pe site-ul web.
Sunteți de acord să nu trimiteți prin intermediul site-ului web viruși informatici, viruși macro, cai troieni, viermi sau
orice alt obiect proiectat să interfereze cu, să întrerupă sau să perturbe procedurile normale de funcționare ale
unui computer.
Nu veți încărca sau transmite prin intermediul site-ului web și nu veți posta niciun material defăimător, ofensator,
sau cu caracter obscen sau amenințător, sau care ar putea cauza iritare, neplăceri, sau anxietate inutilă sau care
încalcă legislația sau regulamentele în vigoare sau încalcă drepturile persoanelor (inclusiv, dar fără a se limita la
drepturile de autor, drepturile asupra bazelor de date și confidențialitatea).
Nu aveți voie să creați legături către site-ul Web fără acordul expres, acordat în scris de către BRIDGESTONE.
Nu aveți voie să interveniți în funcționarea corespunzătoare a site-ului web și mai ales nu aveți voie să modificați,
să pătrundeți sau să perturbați niciun computer, server, ruter sau alt dispozitiv conectat la internet asociat cu
acest site web.
Nu aveți voie să utilizați site-ul web într-un mod ce ar putea provoca întreruperea, deteriorarea, reducerea
eficienței site-ului web sau acționarea într-un mod în care eficiența sau funcționalitatea site-ului web este afectată
în vreun mod.
Nu aveți voie să creați sau să publicați o legătură hipertext către orice parte a site-ului web sau să încercați
accesul neautorizat către oricare parte sau componentă a site-ului web;
Sunteți de acord că, în eventualitatea în care aveți vreun drept, pretenție sau acțiune în justiție împotriva oricăror
utilizatori, ca urmare a utilizării de către utilizator a site-ului web, veți acționa în consecință pentru dreptul,
pretenția sau acțiunea în justiție independent și fără a recurge la noi.
5.
Compensații
Sunteți de acord să fiți pe deplin responsabil(ă) pentru (și noi să nu fim deloc responsabili) toate pretențiile,
responsabilitatea, prejudiciile, pierderile, costurile și cheltuielile, inclusiv cheltuielile juridice, suferite de noi și
apărute ca urmare a unei încălcări a Termenilor și condițiilor de către dvs. sau a oricăror alte responsabilități ca
urmare a utilizării de către dvs. a site-ului web sau a utilizării de către orice altă persoană care accesează site-ul
web folosind PC-ul dvs. sau contul de accesare a internetului.
6. Legături către alte siteuri web
Acest site web poate conține legături către site-uri web ale unui terț în încercarea de a oferi mai multă valoare
utilizatorilor noștri. Confirmați și sunteți de acord că BRIDGESTONE nu este răspunzător sau obligat pentru
disponibilitatea unor astfel de site-uri sau resurse externe și nu subscrie și nu este răspunzător sau obligat,
direct sau indirect, pentru practicile privind confidențialitatea sau conținutul (inclusiv conținutul denaturat sau
defăimător) al unor astfel de site-uri web, inclusiv (dar fără a se limita la) orice publicitate, produse sau alte
materiale sau servicii de pe sau disponibile de la astfel de site-uri web sau resurse, nici pentru vreun prejudiciu,
pierdere sau ofensă cauzată sau pretinsă a fi cauzată de sau în legătură cu utilizarea sau cu bazarea pe orice
fel de astfel de conținut, bunuri sau servicii disponibile pe site-urile sau resursele externe.
.
7.
Monitorizare
a
BRIDGESTONE are dreptul, dar nu obligația de a monitoriza orice activitate și conținut asociat site-ului web.
BRIDGESTONE poate investiga orice încălcare raportată a Termenilor și condițiilor actuale sau orice
plângeri și poate lua orice măsuri pe care BRIDGESTONE le consideră adecvate (care ar putea include, dar
fără a se limita la, emiterea de avertismente, suspendarea, întreruperea sau adăugarea de condiții pentru
accesul dvs. și/sau îndepărtarea oricăror materiale de pe site-ul web).
8. Drepturile de proprietate
intelectuală
Confirmați și sunteți de acord că toate drepturile de autor, drepturi asupra bazei de date, mărci comerciale sau
alte drepturi de proprietate intelectuală aferente site-ului web, incluzând, dar fără a se limita la conținut - în orice

formă - și aspect, va rămâne în orice moment în proprietatea noastră sau a furnizorilor noștri de date și alți
licențiatori.

	
  

	
  

	
  
	
  
	
  

	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  

Se interzice categoric utilizarea oricăror părți ale site-ului web, inclusiv, dar fără a se limita la conținut - în
oricare formă - și la aspect, fără acordul prealabil exprimat în scris al BRIDGESTONE. Utilizarea fără
consimțământ prealabil din partea BRIDGESTONE ar putea constitui încălcarea drepturilor de proprietate
intelectuală, în afara prevederilor exprese din lege.
Toate copiile acestor Termeni și condiții sau ale unor părți din acestea trebuie să menționeze acest drept de
proprietate intelectuală și să declare toate celelalte notificări privind deținerea proprietății intelectuale, în
măsura în care copia este admisibilă conform prevederilor de mai sus.
9. Limitarea răspunderii
Materialul furnizat pe acest site web este prevăzut să permită utilizatorilor accesul facil la informațiile și știrile
despre activitățile Bridgestone. BRIDGESTONE urmărește să păstreze materialul actualizat și precis. Deși
facem eforturi rezonabile să verificăm acuratețea informațiilor pe care le publicăm pe site-ul web, nu garantăm
această acuratețe, în mod expres sau implicit.
ACEST SITE WEB ESTE OFERIT CA ATARE, IAR BRIDGESTONE NU RECUNOAȘTE NICIO
REPREZENTARE SAU GARANȚIE, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND, CU TITLU DE EXEMPLU,
DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, POTRIVIREA LA UN ANUME SCOP ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE.
Sunteți de acord că nu putem garanta și, prin urmare, nu putem fi responsabili în niciun caz pentru securitatea
site-ului web și pentru informațiile furnizate dvs. sau pe care le preluați de pe site-ul web.
ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE, BRIDGESTONE NU ACCEPTĂ NICIO RESPONSABILITATE
CĂTRE DVS. SAU CĂTRE UN TERȚ PENTRU NICIUN PREJUDICIU, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA
LA, DAUNE INDIRECTE SAU CONSECUTIVE SAU ORICE FEL DE DAUNE CA URMARE A UTILIZĂRII SAU
PIERDERII UTILIZĂRII, DATELOR SAU PROFITURILOR, RESPONSABILITATE CONTRACTUALĂ SAU
RĂSPUNDERE CIVILĂ, CU PRIVIRE LA SAU ÎN LEGĂTURĂ CU VIZUALIZAREA, UTILIZAREA, BAZAREA
PE SAU PE PERFORMANȚA SITE-ULUI WEB SAU A CONȚINUTULUI SĂU, INDIFERENT DACĂ ESTE DIN
CAUZA UNEI INEXACTITĂȚI, ERORI, OMISIUNI SAU DIN ORICE ALTĂ CAUZĂ ȘI INDIFERENT DACĂ
PRIVEȘTE O PARTE A BRIDGESTONE, REPREZENTANȚII SĂI, AGENȚII SĂI SAU ORICE ALTĂ
PERSOANĂ.
Nu vom avea responsabilitate contractuală, răspundere civilă sau de alt fel dacă dvs. suferiți prejudicii
sau daune în conexiune cu site-ul web prin legătura hipertext a unui terț.
Nu vom avea răspundere contractuală, răspundere civilă (incluzând, fără limitare, neglijența),
răspundere pre-contractuală sau alte reprezentări (altele decât reprezentările denaturate frauduloase)
sau în alt fel cu legătură sau fără legătură cu site-ul web sau produsele și serviciile oferite de site-ul
web, de noi sau în numele nostru pentru:
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orice pierderi de natură economică (inclusiv, dar fără a se limita la, pierderea veniturilor,
profiturilor, contractelor, oportunităților de afaceri sau veniturilor potențiale); sau
orice prejudicii de imagine sau reputație; sau
orice pierderi speciale sau indirecte sau consecutive;
în orice caz, dacă aceste prejudicii au fost prevăzute sau nu de oricare dintre noi la data la care a
intervenit evenimentul care a generat pierderea.

NIMIC DINTRE ACEȘTI TERMENI DE UTILIZARE NU VA LIMITA ORI VA EXCLUDE
RESPONSABILITATEA BRIDGESTONE PENTRU REPREZENTARE DENATURATĂ FRAUDULOASĂ SAU
PENTRU DECESUL SAU ACCIDENTAREA CARE REZULTĂ DIN NEGLIJENȚA BRIDGESTONE.
10.
BRIDGESTONE
10.1.
de a:

Drepturile

BRIDGESTONE își rezervă dreptul

10.1.1. modifica sau retrage, temporar sau permanent, site-ul web (sau oricare parte a acestuia) cu sau
fără notificarea dvs. și confirmați că BRIDGESTONE nu va fi responsabilă față de dvs. și față de oricare terț
pentru modificarea sau retragerea site-ului web;

10.1.2. modifica, la anumite intervale de timp, Termenii și condițiile prezente, iar utilizarea continuată de
către dvs. a site-ului web (sau a unei părți a acestuia) ca urmare a acestei modificări va fi considerată
acceptarea de către dvs. a unei astfel de modificări. Vă revine responsabilitatea de a verifica cu regularitate
dacă au fost modificați Termenii și condițiile actuale. Cea mai recentă versiune va fi făcută întotdeauna
disponibilă pe site-ul web. Dacă nu sunteți de acord cu Termenii și condițiile actuale, trebuie să încetați
imediat utilizarea site-ului web.
10.2. BRIDGESTONE va face demersuri rezonabile pentru a întreține site-ul web. Site-ul web se va
modifica la anumite intervale de timp. Nu veți fi eligibil(ă) pentru nicio compensație dacă nu puteți utiliza o
parte a site-ului web sau din cauza unei defecțiuni, suspendări sau retrageri a site-ului web parțial sau
integral din cauza unor circumstanțe care nu se află sub controlul nostru.
11. Legea aplicabilă și jurisdicția
Acești Termeni și condiții sunt guvernați exclusiv și concepuți în conformitate cu legislația belgiană.
Orice dispute cu privire la acești Termeni și condiții se vor supune jurisdicției exclusive a tribunalelor din
Bruxelles. Utilizând acest site web, sunteți de acord cu jurisdicția legală și cu prezentarea la asemenea
tribunale.
12. Clauză de
separabilitate
Dacă una dintre părțile din prezenții Termeni și condiții va fi considerată ilegală, nulă sau, pentru orice motiv,
neexecutorie, aceasta nu va afecta valabilitatea și forța executorie a prevederilor rămase din prezentele
Condiții.
13.
Notificări
13.1.

Ne puteți trimite notificări în cadrul sau referitoare la Condițiile actuale:

13.1.1. prin poștă la adresa Kleine Kloosterstraat 10, 1932
Zaventem, Belgia;
13.1.2. telefonic la +3227146700;
13.2. Dovada expedierii nu garantează faptul că am primit notificarea dvs.; trebuie să vă asigurați că ați
primit confirmarea noastră, care va fi trimisă în decurs de 3 zile lucrătoare de la primirea de către noi a
notificării. Trebuie să păstrați confirmarea noastră.

