
Termeni si conditii 

Sectiunea de fata stabileste regulile minimale obligatorii care trebuie respectate, termenii juridici 

si conditiile in care puteti utiliza site-ul www.ams.ro. Ca utilizator al site-ului www.ams.ro va 

obligati si sunteti de acord sa respectati aceste reguli si veti fi in exclusivitate raspunzator pentru 

tot ceea ce intreprindeti in legatura cu www.ams.ro. Daca nu sunteti de acord cu termenii si 

conditiile statuate in aceasta sectiune, va asumati intreaga responsabilitate pentru accesarea si 

folosirea informatiilor oferite pe site-ul www.ams.ro 

1. Aspecte generale privind site-ul 

1.1. Termeni folositi 

Serviciu – posibilitatea utilizatorului de a avea acces la date si informatii furnizate in cadrul site-

ului www.ams.ro, in mod gratuit. 

Utilizator – orice persoana interesata de continutul acestui site. 

1.2. Modificarea termenilor si conditiilor 

AMS 2000 TRADING IMPEX SRL poate modifica prezentele conditii la anumite intervale de 

timp fara a anunta utilizatorul, ele fiind aduse la cunostiinta utilizatorului prin intermediul site-ului 

www.ams.ro. Modificarile facute astfel sunt socotite a fi acceptate de catre utilizator daca acesta 

continua sa foloseasca serviciul dupa afisarea lor pe site. 

1.3. Drepturile de autor 

Organizarea, continutul, design-ul, grafica si celelalte materiale asociate acestui Site sunt protejate 

de drepturile de autor aplicabile si de alte legi proprietare, incluzând, fara limitare, legile privind 

proprietatea intelectuala. Copierea, reproducerea, utilizarea, modificarea sau publicarea, integrala 

sau partiala, a oricarui aspect sau a oricarei parti a Site-ului, fara acordul nostru prealabil în scris, 

sunt strict interzise. 

1.4. Forta majora si litigiile 

AMS 2000 TRADING IMPEX SRL nu este responsabila pentru imposibilitatea de a se conforma 

obligatiilor prevazute in aceste conditii, ca rezultat al unei cauze aflate in afara controlului sau 

(evenimente fortuite, conditii meteorologice nefavorabile, etc.). Prin accesarea acestui site, 

utilizatorul accepta ca acest contract si orice litigiu legat de el sunt guvernate si interpretate in 

concordanta cu legile Romaniei, iar utilizatorul admite sa se supuna jurisdictiei exclusive a 

instantelor judecatoresti de pe teritoriul Romaniei. 

2. Drepturile si obligatiile utilizatorului 

2.1. Drepturi 

Utilizatorul are dreptul de a avea acces gratuit la serviciile oferite de catre AMS 2000 TRADING 

IMPEX SRL prin intermediul site-ului www.ams.ro 

Utilizatorul poate fi tot timpul informat asupra tuturor  serviciilor si produselor  oferite de AMS 

2000 TRADING IMPEX SRL, beneficiind astfel de transparenta caracteristica firmei noastre. 

2.2. Obligatii 

Utilizatorul va folosi site-ul numai in scopuri legale astfel: 

Nu va modifica, transmite, publica, reproduce, acorda licente, crea produse derivate, transfera sau 

vinde orice fel de informatie sau servicii obtinute de pe sau prin intermediul acestui site nu va 

folosi serviciul oferit prin intremediul acestui site pentru a transmite sau a receptiona materiale 

http://www.ams.ro/


care au un continut ilegal, imoral, obscen, vulgar, defaimator sau amenintator nu va desfasura 

activitatea de cracking sau hacking, sau a atacurilor de tipul “Denial of Service”. Utilizatorii care 

violeaza securitatea sistemelor sau retelelor vor fi actionati in instanta, intrand sub incidenta 

penala. 

In cazul in care utilizatorul va incalca (deliberat sau involuntar) conditiile stabilite in acest site, 

AMS 2000 TRADING IMPEX SRL va fi exonerat de raspundere cat priveste orice pretentie 

ridicata de catre utilizator sau de catre un tert, directa sau indirecta, rezultata din sau legata in orice 

fel de folosirea sau gradul de performanta al serviciilor oferite prin acest site. Raspunderea apartine 

in intregime utilizatorului. 

3. Limitarea raspunderii AMS 2000 TRADING IMPEX SRL 

Site-ul www.ams.ro a fost creat pentru a va oferi informatii generale despre  produsele pe care le 

comecializam. 

Atat noi cat si partenerii nostri nu ne asumam responsabilitatea pentru orice pagube ale 

dumneavoastra sau ale altor companii, ca urmare a folosirii informatiilor, ideilor sau instructiunilor 

continute de acest site. 

Informatiile de pe acest site au fost obtinute din surse considerate sigure. Cu toate acestea, nici noi 

si nici partenerii nostri nu putem garanta acuratetea privind  informatiile tehnice sau alte informatii 

de orice natura continute de acest site. 

Informatiile existente pe acest site sunt destinate a fi un supliment, nu un subsitut, la cunostintele, 

expertiza, aptitudinile si capacitatea de a analiza si hotarare a personalului de specialitate. 

Informatiile si toate celelalte materiale de pe acest site sunt furnizate numai cu scop informativ 

general si nu constituie recomandari profesionale. Este responsabilitatea dvs. sa evaluati 

exactitatea si completitudinea tuturor informatiilor disponibile pe acest site sau pe orice alt site cu 

care are legatura acesta. 

Nu ne asumam responsabilitatea sau raspunderea pentru niciun fel de daune cauzate de virusii 

continuti in orice formular sau document de pe siteurile partenere. Nu ne asumam niciun fel de 

raspundere fata de dumneavoastra pentru orice daune de incidenta, speciale sau de consecinta, de 

orice fel, care pot aparea in urma utilizarii sau imposibilitatii de a utiliza acest site. 

 

Citind continutul acestor termeni si conditii sunteti de acord ca AMS 2000 TRADING IMPEX 

SRL nu este responsabila pentru nicio plangere, pierdere sau paguba (vatamare) directa sau 

indirecta ce rezulta din folosirea acestui site sau a informatiilor continute sau accesibile prin acest 

site. 

 

 

 

4. Site-uri terte 

 Toate regulile, termenii si conditiile, celelalte politici (inclusiv politicile de confidentialitate) si 

procedurile de operare aferente site-urilor terte spre care exista link-uri, sunt aplicabile si dvs. 

atunci cand utilizati site-urile respective. Pentru continutul si exactitatea informatiilor si opiniilor 



exprimate pe site-urile respective, noi nu ne asumsm niciun fel de rsspundere, caci nu am 

investigat, monitorizat sau verificat exactitatea sau completitudinea informatiilor de pe site-urile 

respective. Includerea oricarui site spre care exista link pe site-ul nostru nu implica sustinerea sau 

aprobarea site-ului respectiv de catre noi. Acest site si site-urile terte spre care exista link sunt 

entitati independente si niciuna dintre parti nu are autoritatea de a-si asuma declaratii sau 

angajamente în numele celeilalte parti. Actionati pe riscul dumneavoastra daca va hotarati sa 

parasiti site-ul nostru pentru a naviga pe site-urile terte spre care exista link pe site-ul nostru. 

Produse si servicii ale tertilor: Pe site-ul nostru facem  cunoscute produse de pe site-uri terte spre 

care exista link-uri, site-uri terte de pe care puteti obtine informatii detaliate despre produsele din 

portofoliul nostru. Sunteti de acord ca utilizati astfel de site-uri terte spre care exista link pe site-

ul nostru exclusiv pe riscul dvs. si fara nicio garantie de vreun fel din partea noastra, exprimata 

sau insinuata sau de alt fel. În niciun caz nu vom fi raspunzatori pentru daunele pe care le puteti 

suferi  luand decizii pe baza informatiilor de pe site-urile terte spre care exista link pe site-ul nostru 

sau pentru vreuna dintre informatiile care apar pe site-urile terte spre care exista link pe site-ul 

nostru sau pe orice alt site care are legatura cu site-ul nostru. 

 

 


