
Termeni şi condiţii 

Proprietatea intelectuală 

CJ Apaserv S.A. îşi pastrează toate drepturile asupra informaţiilor furnizate prin acest web-

site: text, grafică, imagini, servicii cu excepţia drepturilor intelectuale aparţinând terţelor părţi 

şi recunoscute ca atare conform legislaţiei romane şi/sau internaţionale. 

Este interzisă orice folosire comercială sau în alt scop a unor părţi distincte din acest site. 

Conţinutul acestui site nu poate fi reprodus, republicat, copiat, tradus sau modificat în orice 

fel, parţial sau total, fără acordul expres prealabil al CJ Apaserv S.A. . 

Folosirea site-ului 

Site-ul www.apaserv.eu  poate fi folosit de către clienţi şi/sau colaboratorii CJ Apaserv S.A. 

precum şi de către orice alte persoane care doresc să beneficieze de serviciile oferite de 

Compania noastră. 

Nu este permis transferul, adăugarea, modificarea sau ştergerea informaţiilor sau a altor 

materiale conţinute în acest site. 

Nu este permisă restricţionarea accesului către acest site şi/sau legarea acestuia de alte site-

uri, fără acordul expres al Companiei CJ Apaserv S.A. . 

Informaţii, produse şi servicii ale terţilor 

CJ Apaserv S.A. îşi declină orice răspundere pentru conţinutul şi serviciile oferite prin site-

urile accesate prin intermediul link-urilor din site-ul www.apaserv.eu  şi/sau pentru 

prejudiciul creat prin folosirea acestora. 

În cazul nerespectării acestor termeni şi condiţii de către utilizatorii site-ului www.apaserv.eu 

, CJ Apaserv S.A.poate lua orice măsură legală pe care o consideră necesară pentru 

recuperarea prejudiciilor, iar pentru protecţia sa poate bloca accesul acestor utilizatori la site. 

Limitarea răspunderii 

CJ Apaserv S.A. nu răspunde pentru nici un prejudiciu direct sau indirect, rezultat din 

informaţiile sau din folosirea în orice fel a informaţiilor sau serviciilor conţinute în acest site. 

CJ Apaserv S.A.nu îşi asumă răspunderea pentru daunele provocate din eventualele deficienţe 

sau indisponibilităţi în funcţionarea site-ului. 

Drept aplicabil. Litigii. 

Prin folosirea site-ului, utilizatorul acceptă faptul că legile române vor guverna atât 

„Condiţiile şi Termenii” de utilizare de mai sus cât şi orice dispută de orice fel care ar putea 

să apară între utilizator şi CJ Apaserv S.A. . 
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În cazul unor eventuale conflicte între CJ Apaserv S.A.şi utilizatorii site-ului său, se va 

încerca mai intai rezolvarea acestora pe cale amiabilă. 

 


