Termeni și condiții
Prevederi legale
Folosirea/navigarea pe site-ul www.cooperativadeenergie.ro (denumit în continuare „Site”) de către utilizatori reprezintă acceptul termenilor și condițiilor de utilizare care guvernează relația dintre utilizator și Cooperativa de Energie (denumită în
continuare „COOPE”).
COOPE a realizat acest Site ca sursă de informare, cu respectarea normelor legale
în vigoare privind drepturile de autor, confidențialitatea și a regulilor cu privire la
protejarea datelor cu caracter personal.
Folosirea sau vizitarea Site-ului implică acceptarea de către utilizatori a
termenilor și a condițiilor descrise în cele ce urmează.
Limitarea răspunderii
COOPE va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea
Site-ului și va face toate diligențele pentru a corecta erorile și omisiunile cât
mai repede posibil. Cu toate acestea, COOPE nu este ținut responsabil
pentru apariția oricăror inadvertențe, erori sau omisiuni ale informațiilor
furnizate. Utilizatorul acceptă în mod expres că COOPE nu va fi ținut
responsabil pentru nici un fel de daune directe/indirecte, minore/majore sau
incidentale, incluzând, dar fără a se limita însă la pierderi de profit, vad
comercial sau alte bunuri incorporale, rezultate din: utilizarea informațiilor
de pe Site sau orice alt aspect în legătură cu acest Site. Conținutul acestui
Site are caracter informativ, nu reprezintă un mijloc de reclamă.
Utilizarea acestui Site și toate informațiile conținute, descărcate sau accesate de pe Site sunt puse la dispoziție fără garanții de orice fel și fără a se
urmări un anumit scop sau încălcarea drepturilor unei a treia părți. COOPE
nu va fi responsabilă pentru nici o problemă sau o disfuncționalitate a
rețelelor sau a liniilor telefonice, sistemelor de internet online, serverelor,
furnizorilor de acces pe internet, echipamentelor, calculatoarelor, programelor sau a oricărui alt element ce poate cauza stricăciuni computerelor
personale ca rezultat al utilizării acestui Site.
COOPE își rezervă dreptul să modifice și să interzică accesul sau să oprească
temporar sau permanent orice parte a acestui Site sau orice informație
conținută în acesta, fără asumarea obligației de a notifica utilizatorii. Aceste
schimbări vor intra în vigoare din momentul publicării lor pe acest Site.
Vizitatorii și utilizatorii acestui Site acceptă și sunt de acord să folosească
informațiile pe propriul lor risc. COOPE nu va fi responsabilă pentru orice fel
de daune-interese directe, indirecte, cauzate de utilizarea acestui Site.
Informațiile cuprinse în acest Site: (i) au doar un caracter general și nu sunt
destinate să abordeze circumstanțe specifice ale nici unei persoane sau
entități; (ii) nu sunt exhaustive, exacte sau actualizate; (iii) uneori fac trimitere la site-uri externe, asupra cărora COOPE nu exercită nici un control și
pentru care nu își asumă nici o responsabilitate.
COOPE nu garantează și nu va garanta faptul că un document disponibil
on-line reproduce exact un text adoptat în mod oficial.

