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Recomandam citirea cu atentie a termenilor si conditiilor de mai jos. www.produseuniversale.ro isi asuma dreptul de a modifica
aceste prevederi fara o alta notificare. Preturile contin TVA.
Fotografiile afisate au caracter orientativ si pot contine accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului.
Specificatiile tehnice sunt informative, in conformitate cu datele transmise de catre producatorii sau distribuitorii autorizati; ele
pot fi modificate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala, aceleasi conditii se aplica si pretului
produsului.
Produsele ofertate de vanzator sunt in general disponibile fie in in stocul propriu fie in stocul importatorului autorizat.
Pentru produsele care nu sunt momentan disponibile in stoc, vanzatorul va comunica clientului un termen de livrare estimativ
sau/si (dupa preferinta clientului) produse alternative, disponibile in stoc sau care pot fi aduse in stoc in intervalul dorit de client.
Vanzatorul va face aceste propuneri clientului, alegerea intre aceste variante sau optiunea de anulare completa a comenzii va
apartine in totalitate clientului.
Vanzatorul detine drept de proprietate intregrala si exclusiva asupra unui bun pana in momentul in care incaseaza efectiv si
integral pretul cerut clientului pentru acesta. Din momentul platii integrale si definitive catre vanzator al pretului cerut clientul
detine dreptul de proprietate integrala si exclusiva.
Vanzatorul nu este raspunzator pentru nici un fel de dauna de orice natura materiala, nemateriala sau corporala care ar putea
rezulta din cauza unei defectiuni sau proaste functionari sau a utilizarii improprii ale produselor comercializate. De asemenea
eventualele modificari ale produselor realizate de producator sau de catre client nu implica responsabilitatea vanzatorului in nici
un fel.
Toate informatiile oferite de vanzator prin site-ul o sunt date cu titlu informativ si nu angajeaza responsabilitatea vanzatorului.
Informatiile personale colectate de la clienti de catre vanzator in vederea realizarii de comenzi, atat prin site cat si telefonic sau
prin e-mail sunt absolut necesare in vederea efectuarii comertului la distanta.
Pozele sunt cu caracter informativ
Colectarea informatiilor personale de contact, facturare si livrare sunt absolut obligatorii, aceste informatiii fiind indispensabile de
vreme ce asigura informarea si punerea in posesia clientului a bunurilor comandate insotite de documente fiscale si certificate de
garantie eliberate dupa caz, nominativ.
Vanzatorul poate cere aceste informatii prin orice mijloc de comunicare agreat de client: telefonic, prin internet sau posta
normala, informatiile cerute sunt mandatorii pentru validarea unei comenzi, vanzatorul putand refuza o comanda sau
comunicarea cu un client daca informatiile furnizate de catre acesta ii trezesc suspiciuni.

