RASPUNDERE UTILIZARE SITE

Atentie:
Cititi cu atentie inainte de utilizarea site-ul.
Utilizarea indica faptul ca acceptati termenii de utilizare.
Daca nu sunteti de acord cu termenii de utilizare nu accesati site-ul.

Utilizare site
APA TARNAVEI MARI va permite vizualizarea si descarcarea materialelor de pe acest site Web exclusiv
pentru uz personal, necomercial. Sunt interzise: modificarea materialelor de pe acest site, reproducerea
acestora, afisarea, derularea sau distribuirea publica, utilizarea lor in scopuri publice sau comerciale. Este
interzisa utilizarea acestor materiale pe un alt site sau in orice mediu computerizat legat in retea.

Declinarea raspunderii
Obligatiile APA TARNAVEI MARI legate de produsele si serviciile proprii sunt reglementate exclusiv de
acordurile conform carora sunt livrate. Nici un material de pe acest site nu trebuie interpretat in sensul
alterarii acestor acorduri. Compania isi rezerva dreptul de a modifica in orice moment si fara anunt prealabil
materialele de pe acest Site, produsele si preturile descrise in acestea.
APA TARNAVEI MARI depune toate eforturile pentru ca informatiile de pe website sa fie corecte, clare,
actuale si complete, insa nu garanteaza ca paginile site-ului nu contin erori. APA TARNAVEI MARI nu este
si nu va fi legal responsabila sub nicio forma pentru nicio inadvertenta, sau descriere eronata a informatiilor
prezentate pe site.
APA TARNAVEI MARI nu este responsabila pentru nicio actiune pe care utilizatorul site-ului o intreprinde si
care are un rezultat negativ, sau îi produce vreo pierdere de orice fel, sau care poate afecta sistemul de
operare al utilizatorului prin erori, virusi si/sau pericole.
In cazul in care, din motive independente de vointa APA TARNAVEI MARI, site-ul Portal nu este functional,
sau Clientul nu acceseaza sau nu poate accesa Portal-ul, Clientul nu este exonerat de obligatia de a plati
facturile, avand obligatia de a se interesa asupra sumei de plata conform prevederilor din contractul de
prestari servicii semnat cu APA TARNAVEI MARI.

