TERMENI ȘI CONDIȚII

Vizitarea sau folosirea serviciilor de pe site-ul www.florisal.ro implică acceptarea conditiilor de utilizare
ce vor fi detaliate mai jos precum și citirea cu atenție a acestora.
www.florisal.ro este administrat de SC FLORISAL SA cu sediul in SATU MARE, inregistrată la
Registrul Comerțului cu nr J30/321/95, CUI RO7377238.
Ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment “ Termenii și Condițiile ”, clientul urmând a fi înștiințat
de acest fapt în momentul accesării site-ului.. Accesând pagina “ Termeni si Condiții “, puteți citi in
totdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.
Obligațiile dumneavoastră de inregistrare:
Pentru a putea achita facturi de pe www.florisal.ro, trebuie să vă introduceți datele dumneavoastră pe
website-ul nostru. In utilizarea serviciului, declarați că veți furniza informații reale, corecte, actuale și
complete despre dumneavoastra.
In situația în care considerăm că această obligație a fost incălcată, ne rezervăm dreptul de a vă bloca
accesul la utilizarea serviciului, pe perioadă determinată sau nedeterminată, fără nicio notificare
prealabilă.
Preț și modalități de plată:
Prețurile prezentate includ TVA (19%).
Plata facturilor se efectuează prin credit/debit card online.
Drepturile de autor (Copyright)
Intregul conținut al site-ului www.florisal.ro, incluzând texte, imagini, grafice, elemente de grafică web,
scripturi și orice alte date, este proprietatea S.C. Florisal S.A. sau a furnizorilor săi și este protejat
conform Legii drepturilor de autor și legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială.
Folosirea fără acordul scris a oricaror elemente de pe site-ul www.florisal.ro, sau a oricăror elemente
enumerate mai sus se pedepsește conform legilor in vigoare. Pentru a reclama drepturile de proprietate
intelectuală puteți folosi adresa de mail eflorisal@yahoo.com
Politica de confidențialitate
Datele cu caracter personal vor putea fi dezvaluite fără consimtamântul dumneavoastră în caz de
litigii/dispute privind fraudele la plata către urmatorii destinatari: băncile implicate în plătile online,
organismele internaționale de carduri si furnizori de servicii/produse, respectiv conform legii, către
instituțiile abilitate.

