TERMENI SI CONDITII
Va rugam sa cititi cu atentie termenii si conditiile de utilizare ale acestui website
prezentate mai jos. Accesul/vizitarea acestui website de catre dumneavoastra se
supune Termenilor si conditiilor de utilizare, implica acceptul explicit al
dumneavoastra cu privire la acestea si reprezinta intreaga intelegere (contractul)
dintre parti.
AMP REST STYLE, parte a grupului AMP, in calitate de proprietar/administrator al
website-ului www.hotelplaisir.ro isi rezerva dreptul de a schimba si actualiza in orice
moment continutul acestui website, precum si Politica de confidentialitate si
Termenii si conditiile de folosire, fara nici un fel de notificare prealabila. De aceea,
va rugam sa vizitati periodic aceasta sectiune pentru a verifica termenii si conditiile
pe care ati agreat sa le respectati.
AMP REST STYLE este autorul Site-ului si beneficiaza de toate drepturile legale
recunoscute autorilor, conform legislatiei romane si internationale. In lipsa altor
precizari, toate materialele, incluzand imagini, ilustratii, design-uri, icoane,
fotografii, clipuri audio/video, s.a.m.d. sunt proprietatea AMP Rest Style sau sunt
licentiate de AMP Rest Style pentru a fi folosite.
AMP Rest Style acorda o licenta limitata pentru a accesa/vizita Site-ul, fara
posibilitatea de a-l modifica in lipsa unui acord din partea proprietarului. Aceasta
licenta nu include:
➢
revanzarea sau utilizarea in scopuri comerciale a informatiilor prezentate pe Site;
➢
download-ul sau copierea informatiilor legate de conturi utilizator;
➢
utilizarea tehnicilor tip data mining, robotilor sau tehnologiilor similare care permit
extragerea si analiza datelor.

Continutul site-ului, integral si/sau partial, nu poate fi reprodus, duplicat, copiat,
revandut, vizitat sau exploatat in scopuri comerciale fara acceptul scris prealabil al
proprietarului AMP Rest Style.
Efectuarea de operatiuni neautorizate asupra acestui site si tentativa de
efectuare a acestora, incluzand fara a se limita la: utilizarea abuziva, utilizarea
frauduloasa, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informatii in vederea
comercializarii lor, blocarea accesului, vor fi pedepsite conform legii.
Serviciile si produsele prezentate pe site-uri nu se constituie intr-o oferta de
niciun fel, fiind prezentate cu titlu pur informativ. Pentru a primi o oferta
informativa completa si actualizata la zi din partea Hotel Plaisir, veti trimite un email
la adresa office@hotelplaisir.ro. Administratorul site-ului isi rezerva dreptul de a nu
raspunde solicitarii dumneavoastra.

