TERMENI SI CONDITII
Termeni si conditii
PRECIZĂRI LEGALE IMPORTANTE
ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEASTĂ PAGINĂ DE INTERNET, VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI CU ATENŢIE
ACESTE PRECIZĂRI. ELE REGLEMENTEAZĂ UTILIZAREA DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ A
PAGINII ŞI A TUTUROR MATERIALELOR INFORMATIVE DIN EA.
Generalităţi
Această pagină care poate fi accesată pe adresa www.tiriacimobiliare.ro (excluzând paginile la care face linkuri) este sub controlul şi operată de S.C. FERGUS CONSTRUCT INTERNATIONAL S.R.L., cu sediul social
în Şos. Nordului nr. 24-26, care este o companie infiinţată în România. Pagina poate fi accesată din diferite alte
ţări din întreaga lume. Intrucât fiecare din aceste locuri are legi care pot fi diferite de cele din România, la
accesarea paginii atât noi cât şi dumneavoastră suntem de acord ca, la toate chestiunile apărute din sau legat de
utilizarea şi conţinutul acestei pagini de Internet, să se aplice legislaţia din România. Sunteţi de asemenea de
acord cu şi prin prezenta, să vă supuneţi la jurisdicţia exclusivă a instanţelor legale din România în ceea ce
priveşte asemenea chestiuni.
Domeniu de aplicare
Informaţiile referitoare la produse, servicii şi promoţii sunt aplicabile doar acestei ţări, în conformitate cu
dispoziţiile legale aplicabile. Nu se oferă nicio interpretare sau garanţie că materialele conţinute în această pagină
de Internet sunt corespunzatoare pentru, disponibile în, sau relevante pentru orice altă locaţie.
Dreptul de autor
Drept de autor © SC FERGUS CONSTRUCT INTERNATIONAL. Toate drepturile rezervate. Toate drepturile
de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală din toate textele, imaginile, sunetul, software-ul şi alte
materiale de pe acest site sunt în proprietatea SC FERGUS CONSTRUCT INTERNATIONAL şi a sucursalelor
sale sau sunt incluse cu permisiunea proprietarului respectiv.
Aveţi permisiunea de a parcurge această pagină de Internet şi de a reproduce extracte prin tipărire, descarcare pe
un hard-disk şi distribuire la alţii, însă în toate cazurile doar pentru scopuri informaţionale şi cu condiţia ca în
toate aceste reproduceri să apară anunţul referitor la dreptul de autor menţionat mai sus. Nicio reproducere sau
parte a website-ului nu poate fi vândută sau distribuită pentru câştig comercial şi nici nu poate fi modificată sau
încorporată în nicio altă lucrare sau publicaţie, indiferent dacă sunt pe hartie sau în format electronic şi nici nu
pot fi transmise către nicio altă pagină de Internet. Nu se acordă nicio altă licenţă sau drept.

Marci înregistrate

Toate mărcile înregistrate prezentate în această pagină de Internet sunt fie în proprietatea dezvoltatorilor şi a
sucursalelor sale, fie sunt folosite cu permisiunea proprietarului. Este strict interzisă utilizarea neautorizată a
oricărei mărci inregistrate aflate pe această pagină.

Disponibilitatea Produselor
Referirea la orice produs sau serviciu în această pagină de Internet nu constituie o ofertă de a vinde sau de a
furniza acel produs sau serviciu. Înainte de achiziţionare, trebuie cercetate recomandările specifice privind
disponibilitatea şi adecvarea oricărui anumit produs sau serviciu.

Conţinut
Informaţiile din acest website au fost incluse cu bună credinţă, însă sunt doar pentru informare generală. Nu
trebuie să vă bazaţi pe ele pentru niciun anumit scop şi nu se dă nicio interpretare sau garanţie în ceea ce priveşte
exactitatea sau întregimea acestora.
Nicio informaţie de pe acest website nu va constitui o invitaţie pentru a investi în orice membru al SC FERGUS
CONSTRUCT INTERNATIONAL şi nici nu trebuie folosită ca bază a unei decizii de a investi. Nici FERGUS
CONSTRUCT INTERNATIONAL, nici vreuna din sucursalele sale şi nici reprezentanţii, angajaţii sau agenţii
acestora nu vor fi răspunzători pentru pierderea, dauna sau cheltuiala care provine din orice acces la sau utilizare
a acestei pagini de Internet sau a oricărei pagini de Internet legată de aceasta, incluzând, fără limitare, orice
pierdere de profit, indirectă, incidentală sau pe cale de consecinţă.
Ne rezervam dreptul de a face orice modificări şi corecţii ale acestui website după cum şi când credem de cuviinţă
şi fără preaviz.

Limitarea raspunderii
SC FERGUS CONSTRUCT INTERNATIONAL nu vor fi răspunzători pentru orice tip de dauna, fie directa,
indirectra, incidentala sau pe cale de consecinta, sau cheltuiala care provine din orice acces la sau utilizare a
acestei pagini de Internet sau a oricărei pagini de Internet legată de aceasta (chiar daca SC FERGUS
CONSTRUCT INTERNATIONAL a mentionat in prealabil despre posibilitatea acestor daune), rezultand din:
•

Folosirea sau incapacitatea de folosire a website-ului

•

Accesul neautorizat sau dauna de transmitere a datelor

•

Afirmatii sau comportamente ale oricarei terte persoane

•

Orice alte probleme intampinate pe website
Daca considerati ca orice material disponibil pe website, postat de useri sau de terte persoane, violeaza drepturi
de autor sau orice alt fel de reguli, va rugam sa ne raportati aceasta problema, printr-un mail
la office@tiriacimobiliare.ro. Site-ul este oferit inspre utilizare in forma curenta, fara alte garantii. FERGUS

CONSTRUCT INTERNATIONAL nu este responsabil pentru discrepantele, indisponibilitatile si alte defectiuni
ale website-ului sau informatiilor de pe website.
Disclaimer
Prin acceptul de a utiliza website-ul, declarati ca intelegeti si sunteti de acord cu urmatoarele:
•

Folositi website-ul pe propria raspundere

•

Firma SC FERGUS CONSTRUCT INTERNATIONAL este absolvita de orice raspundere, directa sau indirecta,
incluzand, fără limitare, garantari indirecte de vanzare sau in functie de specificatiile unui scop anume;

•

FERGUS CONSTRUCT INTERNATIONAL nu ofera nicio garantie conform careia:

o

Informatiile vor întruni cerintele dumneavoastra;

o

Serviciile vor functiona fara întrerupere, in perfecta siguranta sau fara erori;

o

Rezultatele obtinute din informatiile website-ului vor fi de maxima incredere sau precise;

o

Calitatea oricaror produse, servicii, informatii sau alte materiale cumparate sau obtinute prin intermediul siteului va vor satisface cerintele;

o

Orice eroare va fi corectata.
Userul este unicul responsabil de orice dauna produsa PC-ului său ori retelei de pe care acceseaza website-ul sau
de orice pierderi de date care pot rezulta din descarcarea informatiilor sau serviciilor de pe website. Niciun sfat
sau informatie, oral sau scris, obtinut prin intermediul site-ului sau a serviciilor oferite de acesta nu reprezinta o
garantie, cu exceptia cazului in care acest lucre este mentionat in mod expres in termenii si conditiile de utilizare.
Pagini Conexe
În diferite puncte din cuprinsul paginii vi se pot oferi link-uri automate la alte pagini de Internet relevante pentru
un anumit aspect al acestei pagini de Internet. Aceasta nu înseamnă neaparat că FERGUS CONSTRUCT
INTERNATIONAL este asociat cu oricare din aceste alte pagini de Internet sau cu proprietarii lor. Chiar dacă
intenţia firmei este să găsiţi aceste pagini de interes, nici firma, nici sucursalele sale şi nici reprezentanţii,
angajaţii sau agenţii acestora nu vor avea nicio răspundere sau obligaţie de absolut orice natură pentru aceste
alte pagini de Internet sau pentru orice informaţie conţinută în ele, dintre care nici una nu a fost verificată sau
avizată de firmă sau de sucursalele sale.
Oricând constataţi că aţi accesat o altă pagină de Internet, vă puteţi întoarce la această pagină de Internet tastând
pe săgeata “backwards” sau formând adresa www.residenz.ro.
Protecţia datelor
Prin completarea datelor de contact si a formularului de newsletter vă dați acordul de a primi notificari, mesaje
si alte informatii. SC FERGUS CONSTRUCT INTERNATIONAL nu iti asuma responsabilitatea pentru
acuratetea datelor expediate catre formularul de contact si incluse in newsletter. Daca nu sunteti de acord cu
colectarea datelor personale, nu sunteti obligat sa ni le oferiti. Folosirea acestui website reprezinta acceptul
dumneavoastra expres si clar in concordanta cu Legea nr. 677/2001 referitoare la protecţia datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a acestor date.

Ne angajăm să vă protejăm datele personale şi să respectăm legislaţia română referitoare la protecţia datelor cu
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (conform prevederilor Legii nr. 677/2001 şi normelor emise
în aplicarea ei, precum şi orice alte acte normative ce vor deveni incidente în cauză).

TERMS AND CONDITIONS
IMPORTANT DISCLAIMER
BEFORE USING THIS WEBSITE, PLEASE READ CAREFULLY THE PRESENT NOTICE. THEY
APPLY TO THIS WEBSITE’S USE AND INFORMATION CONTAINED.
The website can be accessed at the address www.tiriacimobiliare.ro (excepting the pages to which it
links) and it is controlled and operated by SC S.C. FERGUS CONSTRUCT INTERNATIONAL S.R.L,
a Romanian company based in Bucharest, District 1, Soseaua Nordului, no. 24-26. The website can
be accessed from abroad. As laws may vary in each contry, when you access the website you agree
that, to all matters arising from or relating to the use and contents of this website, the Romanian law
will apply. You also agree and hereby submit to the exclusive jurisdiction of the courts of law in
Romania regarding such matters.
Scope
The information regarding products, services and promotions are available only on Romanian territory, in
accordance with the applicable legal requirements.It’s not given any interpretation or warranty that materials
contained in this website is appropriate to, available in or relevant for any other location.
Copyright
Copyright © SC Fergus Construct. All rights reserved. The information, text, graphics, images, sounds, links
and all other software and information published or otherwise contained on this site are owned by, or licensed
to S.C. FERGUS CONSTRUCT INTERNATIONAL S.R.L.and its subsidiaries. You may browse this website
and reproduce extracts by printing, downloading to a hard drive, and distributing to others, but in all cases for
informational purposes only, provided the mention of the copyright warning above. No reproduction or part of

the website may be sold or distributed for commercial use nor can it be modified or incorporated in any other
work or publication, regardless of media (paper or electronic), and cannot be transmitted to any other website.
No other license or right is granted.
Trademarks
All trademarks presented in this website are either the property of developers or its affiliates or are used with the
permission of the owner. Unauthorized use of any trademarks on this website is strictly prohibited.
Availability of Products
Reference to any product or service in this website does not constitute a selling offer for that product or service.
Before purchasing, specific recommendations concerning the availability and suitability of any particular
product or service must be investigated.
Content
The information in this website was introduced in good faith. This website’s purpose is purely informative. You
should not rely on it for any purpose and please don’t give any interpretation or consider a warranty regarding
the accuracy or completeness of the information. No information from this website shall constitute an invitation
to invest in any member of the S.C. FERGUS CONSTRUCT INTERNATIONAL S.R.L., nor be used as a basis
for a decision to invest. Neither S.C. FERGUS CONSTRUCT INTERNATIONAL S.R.L., nor any of its
subsidiaries or officers, employees or agents shall be liable for loss, damage or expense that arises from any
access to or use of this website or any linked websites, including, without limitation, any loss of profit, indirect,
incidental or consequential.We reserve the right to make any changes and corrections to this website as and when
we consider appropriate, and without notice.
Limitation of liability
S.C. FERGUS CONSTRUCT INTERNATIONAL S.R.L. shall not be responsible for any damages either direct,
indirect, incidental, special, including, but not limited to loss of profits, use of data or other intangible or
immeasurable loss (even if the company S.C. FERGUS CONSTRUCT INTERNATIONAL S.R.L. was
previously advised about the possibility of such damages) resulting from:
-

the use or inability to use information site;

-

unauthorized access to, or damage of data transmission;

-

statements or conduct of any third party on the website services;

-

any other problems of the website.

If you believe that any material available on the site, or posted on the site by third parties or users, violates the
copyrights or other rights, it is necessary to report this situation, by e-mail to office@tiriacimobiliare.ro. This
site is offered AS IT IS, without any other warranties. S.C. FERGUS CONSTRUCT INTERNATIONAL S.R.L.
is not and can’t be responsible for discrepancies, unavailability or other faults of the website or its content.
Disclaimers

Accepting to use this website, you declare that you understand and agree with the following:
-

the use of the Site is at your own risk;

-

S.C. FERGUS CONSTRUCT INTERNATIONAL S.R.L. is graduated, expressly, of all liability of any

kind, directly or indirectly mentioned, including, but not limited to, indirect guarantees of sale or according to
the specifications for a particular purpose;
-

S.C. FERGUS CONSTRUCT INTERNATIONAL S.R.L. makes no warranty that:

•

the information will meet your requirements;

•

the services will be uninterrupted, timely, secure or error free;

•

the results that may be obtained from its content will be accurate or reliable;

•

the quality of any products, services, information or other material purchased or obtained by you through the site
will satisfy all requirements;

•

any program error will be corrected.
The user is the only responsible for any damage caused to computer systems or network from accessing the
website or any data loss that could result from downloading information and services contained by the website.
No advice or information, oral or written, obtained from the website or through the website services does not
count as a warranty, unless expressly mentioned in terms and conditions of use.
Related Pages
In different sections of the website you may be offered automatic links to other websites relevant to a particular
aspect mentioned. This does not necessarily mean that S.C. FERGUS CONSTRUCT INTERNATIONAL S.R.L.
is associated with any of these other websites or their owners. Even if the intention of the company is to find
these pages interesting, neither the company nor its subsidiaries or representatives, employees or agents shall
have no liability, or obligations of whatever nature, for these other websites or any information contained in
them, none of which have been verified or endorsed by the company or its subsidiaries. Whenever you find that
you access another website, you can return to this website by entering the "backwards” or typing
www.tiriacimobiliare.ro address.
Data Protection
Filling in the contact form and newsletter subscription will be considered as an express and unequivocal consent
to use your personal data in order to contact you, send you messages and prepare status reports. S.C. FERGUS
CONSTRUCT INTERNATIONAL S.R.L. does not accept responsibility for the accuracy of the data shipped to
the contact form and subscribed to newsletter. If you don’t want your personal data to be collected, please do
not provide them to us. The use of this website represents your expressly and unambiguously agreement in
accordance with the provisions of Law no. 677/2001 on the protection of individuals regarding the processing
of personal data and the free circulation of data.We are committed to protect your personal data and respect
Romanian legislation regarding the protection of personal data and the free movement of such data (according
to Law no. 677/2001 and the regulations issued in its application and any other law that will become relevant in
this matter).

