TERMENI ȘI CONDIȚII
1. Dispoziţii generale
1.1. Acest site web (numit în continuare „SITE”) este proprietatea S.C. NEXXON S.R.L., (numit în
continuare „SOCIETATE”) cu sediul în mun. Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, Str. Orbán Balázs, nr. 14,
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J14/202/1996, având CUI 8509728 , atribut fiscal
RO, având contul bancar nr. RO26 RNCB 0127 0075 0458 0001, deschis la B.C.R., având capital subscirs
vărsat 200,000 lei, tel. +40 267 364 170, fax. +40 267 364 130, adresa de e-mail marketing@nexxon.ro .
1.2. Folosirea, incluzând vizitarea, implică acceptarea implicită a termenilor și condițiilor de mai jos
2. Confidențialitatea datelor personale
S.C. NEXXON S.R.L. se angajează sa respecte cu strictețe confidențialitatea datelor clienților săi
Confidențialitatea datelor personale conform politicii de confidențialitate, disponibilă pe site.
3. Reclamaţii
Reclamaţiile privind orice probleme pot fi transmise la sediul nostru din mun. Târgu Secuiesc, tel. +40
267 364 170, fax. +40 267 364 130, adresa de e-mail sesizari@nexxon.ro
4. Drepturi de autor
Drepturile de autor ale conţinutului SITE-ului aparţin în totalitate S.C. NEXXON S.R.L.
5. Modificarea Termenilor şi Condiţiilor
5.1 SOCIETATEA îşi rezervă dreptul de a modifica oricând şi în orice mod oricare dintre prevederile din
Termeni si Condiţii sau Termenii şi Condiţiile în întregime, fără nici o notificare prealabilă şi fără a fi
obligată să îndeplinească vreo altă formalitate faţă de utilizatori.
5.2 Orice modificare este acceptată deplin şi necondiţionat de către utilizatorii SITE-ului, prin simpla
utilizare sau accesare a oricărei facilităţi oferite de site, intervenite oricând după operarea modificării.
6. Legea aplicabilă. Litigii
6.1. Drepturile si obligaţiile utilizatorilor SITE-ului şi ale SOCIETĂŢII, prevăzute de Termeni şi Condiţii,
precum şi toate efectele juridice pe care le produc Termenii şi Condiţiile vor fi interpretate şi guvernate
în conformitate cu legea română în vigoare.
6.2 Orice litigiu născut din sau în legătură cu Termenii şi Condiţiile va fi soluţionat pe cale amiabilă. În caz
de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluţionat de către instanţa judecătorească română
competentă.

