
 

 

1. CONDIȚII GENERALE 

 

Acest site web (numit în continuare "SITE") este administrat de către societatea OPTIMUS 

PERFORMANCE MARKETING S.R.L, persoană juridică de drept român, cu sediul social în Bucuresti, Str. 

Emanoil Porumbaru, nr. 13, Sector 1, având Cod unic de Înregistrare RO33031470, Număr de ordine în 

Registrul Comertului J40/4310/2014 reprezentată de Ciprian Susanu, în calitate de Administrator. 

 

 

2. DEFINIȚII ȘI TERMENI 

 

Utilizator- reprezintă persoana care accesează SITE-ul, în scopuri private sau profesionale și care a 

acceptat Condițiile de Utilizare ale prezentului SITE, îndeplinind în acest sens toate cerințele 

procesului de înregistrare. 

 

Profesionist: societatea OPTIMUS PERFORMANCE MARKETING S.R.L, persoană juridică de 

drept român, cu sediul social în Bucuresti, Str. Emanoil Porumbaru, nr. 13, Sector 1, având Cod 

unic de Înregistrare RO33031470, Număr de ordine în Registrul Comertului J40/4310/2014 

reprezentată de Ciprian Susanu, în calitate de Administrator.  

 

Utilizare abuzivă: reprezintă utilizarea SITE-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, 

a reglementărilor și ale legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate produce prejudicii 

companiei OPTIMUS PERFORMANCE MARKETING S.R.L, , persoană juridică de drept român, cu 

sediul social în Bucuresti, Str. Emanoil Porumbaru, nr. 13, Sector 1, având Cod unic de Înregistrare 

RO33031470, Număr de ordine în Registrul Comertului J40/4310/2014 reprezentată de Ciprian Susanu, în 

calitate de Administrator. 

 

Proces de comandă – sectiunea din Site formata dintr-o câmpurile de comandă (alegerea 

serviciului, introducerea detaliilor, a unei adrese de email si alte informatii despre Client. 

Utilizatorul este responsabil si se va asigura ca toate informatiile introduse la crearea 

Contului sunt corecte, complete si actualizate. 

Site – pagina web gazduit la adresa web www.lovefluencer.ro si subdomeniile acestuia. 

Comandă – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Profesionist si 

Utilizator prin care Utilizatorul transmite Profesionistului, prin intermediul Site-ului intentia sa de a 

folosi serviciile oferite în site.  

 

 

4. PLASAREA COMENZILOR 

Opţiunile disponibile de plasare a comenzii sunt prin intermediul prezentului SITE. Pentru a putea 

accesa online serviciile  trebuie să să inregistrați informatiile voastre in baza noastra de date.  

Plasand o comandă pe site-ul nostru, ne dai acceptul folosirii datelor tale (inclusiv a celor adaugate ) 

in scopul livrarii serviciilor si informatiilor cerute. 

1. Completarea detaliilor 

2. Adăugarea numelui și prenumelui, adresei de email 

3. Altele 

 

 

 

10. RESPONSABILITATE 

 Nu vom fi raspunzători pentru: orice fel de prejudiciu (direct, indirect, accidental sau nu) ce rezultă 

din folosirea sau din incapacitatea de folosire a informației prezentate pe site și orice tip de erori sau 

omisiuni în conținut care pot conduce la orice fel de pierderi. 

 



 

 

Informațiile nu pot fi reproduse, distribuite sau transmise altei persoane sau încorporate în orice fel 

într-un alt document sau material fără permisiunea prealabilă scrisă a autorilor lor. 

 

Specificațiile tehnice, descrieriler serviciilor prezente pe acest site sunt cu titlu informativ și pot fi 

schimbate fără o înștiințare prealabilă,  

 

 

11. DREPTURI DE AUTOR  

Designul, textele, grafica, structura si toate informatiile ce fac parte din site-ul www.lovefluencer.ro 

sunt propietatea exclusiva a OPTIMUS PERFORMANCE MARKETING S.R.L.  

Orice folosire a oricaror materiale si informatii expuse pe site este strict interzisa in cazul in care nu 

exista permisiune in scris din partea OPTIMUS PERFORMANCE MARKETING S.R.L. 

Prin accesarea SITE-ului www.lovefluencer.ro utilizatorii consimt să respecte termenii și condițiile 

prezentate în continuare precum și legislația aplicabilă. Utilizatorii acestui SITE sunt rugați să 

citească cu atenție termenii și conditiile de utilizare. 

 

 

12.LITIGII 

 Pentru orice conflict apărut între OPTIMUS PERFORMANCE MARKETING S.R.L și clienții săi se 

va cauta o rezolvare pe cale amiabilă. Daca acest lucru nu este posibil, litigiul va fi soluționat de 

către instanța judecatorească competentă conform legii. 

 

13. RECLAMAȚII  

Pentru orice fel de reclamatii, te rugam sa nu contactezi la start@daredigital.ro  Vom acționa pentru 

rezlvarea acestora in cel mai scurt timp posibil. 


