UTILIZAREA ACESTUI SITE IMPLICĂ ACCEPTAREA IMPLICITĂ A TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR DE UTILIZARE
DESCRISE ÎN CONTINUARE. ÎN CAZUL NEACCEPTĂRII TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR DE UTILIZARE,
UTILIZATORUL ESTE RUGAT SĂ PĂRĂSEASCĂ SESIUNEA CURENTĂ DESCHISĂ LA ADRESA ACESTUI SITE.
Conținutul paginilor site-ului web este protejat de legile dreptului de autor. Toate drepturile sunt rezervate
SC ELPRECO SA Craiova România.
Utilizatorul este de acord că conținutul acestui site (incluzând fără limitări software, textele, imaginile, logourile, design-ul) sunt protejate de legile dreptului de autor si nu pot fi copiate, reproduse, distribuite,
transmise sau publicate fără acordul expres, in scris al SC ELPRECO SA.
Este interzisă copierea, reproducerea, distribuirea, modificarea, publicarea, transmiterea, crearea a ceva
derivat din orice informații sau servicii obținute de/pe sau prin intermediul site-ului fără acordul expres, scris al
SC ELPRECO SA.
Totuși utilizatorul poate face download sau poate copia materialele specifice oferite pentru download sau
copiere. Aceste materiale nu pot fi folosite in scopuri proprii, comerciale si sunt destinate exclusiv scopurilor
personale, non-comerciale.
Sunt interzise modificarea materialelor de pe acest site, reproducerea acestora, afișarea, derularea sau
distribuirea publică, utilizarea lor in scopuri publice sau comerciale. Orice utilizare neautorizată a acestora
constituie o încalcare a legilor dreptului de autor si mărcilor, precum si altor legi aplicabile.
Utilizatorul nu poate proceda la replicarea conținutului (doar legatura către acest site web este admisă). În
cazul în care se dorește prezentarea acestor materiale prin intermediul altor web site-uri, conținutul va fi
obținut pe baza de link din site-ul original.
În cazul în care site-ul prezent conține legături catre alte site-uri, ale unor terte parti, aceste legături sunt
oferite utilizatorului ca un avantaj, si SC ELPRECO SA nu deține nici un control asupra site-urilor de acest fel. SC
ELPRECO SA nu este responsabil pentru disponibilitatea acestor site-uri externe, nu sprijină si nu este
responsabilă pentru conținutul lor, reclama, produsele, sau alte materiale de/pe sau disponibile pe astfel de
site-uri.
Utilizatorul nu are dreptul să creeze un cadru în jurul conținutului site-ului web sub nicio formă.
Utilizatorul nu are dreptul să prezinte informații false despre produsele si serviciile SC ELPRECO SA.
Nu are dreptul să utilizeze sigla SC ELPRECO SA Craiova România fără acordul expres scris al SC ELPRECO SA.
Date de contact
Pentru orice informații referitoare la acest Site, utilizatorii pot contacta serviciul clienți al SC ELPRECO SA, la
numărul: 0251.307.718, pot să trimită un e-mail la adresa: office@elpreco.ro sau pot trimite o adresă la
Departamentul Clienți al SC ELPRECO SA, Strada Calea Severinului, Nr. 44, CRAIOVA - RO – 200609.

