CONDŢII DE UTILIZARE
Generalitati
Acest site este un serviciu furnizat de Oriflame si supus termenilor si conditiilor
stipulate in continuare. Va rugam sa cititi cu atentie aceste recomandari inainte de
utilizarea acestui website. Prin folosirea oricaruia dintre site-urile Oriflame
(“website-uri Oriflame”) v-ati exprimat acordul cu prevederile acestui regulament
daca nu sunteti de acord cu ele, va rugam sa nu folositi acest site.
Marca comerciala
Sigla Oriflame este marca inregistrata Oriflame cosmetics.
Oriflame este marca inregistrata a companiei Oriflame cosmetics s.a. acest simbol
nu poate fi copiat sau utilizat fara consimtamantul expres scris in acest sens. Toate
marcile si simbolurile care apar pe acest website sunt proprietatea Oriflame
cosmetics s.a. sau a altor proprietari care pot solicita obtinerea consimtamantului
pentru folosirea acestora.
Oriflame cosmetics s.a., companie inregistrata in luxembourg (numita in continuare
"Oriflame"), isi rezerva dreptul de a modifica periodic termenii si conditiile, in
intregime sau partial, si de a face publice aceste modificari prin orice mijloace
rezonabile, inclusiv, fara restrictii, postarea lor pe un site Oriflame. Data ultimei
revizuiri va fi mentionata in zona intitulata "last updated" din partea de sus a paginii.
Verificati termenii si conditiile de utilizare inainte de folosirea website-ului Oriflame.
Continuarea utilizarii site-ului reprezinta acceptul dumneavoastra cu privire la
modificarile respective.
Website-urile Oriflame sunt detinute si administrate de Oriflame. Continutul
website-urilor Oriflame este marca inregistrata. Cu exceptia modalitatilor
mentionate in acest loc, niciunul dintre materialele website-urilor Oriflame nu poate
fi copiat, reprodus, distribuit, republicat, incarcat, expus, postat sau transmis pe
orice cale sau prin orice mijloc. Cu conditia respectarii termenilor si conditiilor si
numai pe perioada pentru care ati obtinut de la Oriflame permisiunea sa accesati si
sa folositi website-urile Oriflame, aveti voie sa descarcati o singura copie a paginilor
si materialelor de pe acest site pe computerul personal, necomercial, doar pentru
uz intern, cu conditia sa nu modificati sub nicio forma aceste materiale, sa le
inglobati in alte lucrari, sau sa alterati, ori sa indepartati notificarea privind
drepturile de autor sau legenda drepturilor de proprietate. Aceasta este o licenta
de functionare si nu reprezinta un transfer al dreptului de proprietate. Aceasta
licenta nu este transmisibila si poate fi terminata sau revocata in orice moment ales
de Oriflame.
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Ne rezervam dreptul de a restrictiona framing al acestui site, dumneavoastra fiind
de acord sa incetati imediat si sa scoateti din uz orice framing partial sau total al
acestui site la primirea unei solicitari scrise in acest sens din partea Oriflame.
Exceptand situatiile mentionate concret de Oriflame pe un website Oriflame,
Oriflame nu este afiliata sau asociata cu operatori sau terte website-uri care au linkuri catre si dispre site-urile Oriflame si nu avem control asupra informatiilor,
paginilor, altor materiale si programe ale acelor site-uri. Un link catre sau de la
website-ul Oriflame nu inseamna ca noi aprobam sau sustinem site-ul respectiv sau
oferim orice reprezentare cu privire la acuratetea, calitatea si siguranta
informatiilor, paginilor, materialelor sau programelor informatice aflate acolo. In
nicio imprejurare Oriflame nu poate fi raspunzatoare pentru faptul ca
dumneavoastra folositi site-ul cu link. Oriflame declina in mod expres orice
responsabilitate pentru acuratetea, continutul sau disponibilitatea informatiilor
aflate pe site-urile tertilor care au linkuri pe website-urile Oriflame. Noi nu va putem
asigura ca veti fi multumiti de produsele sau serviciile care sunt prezentate pe siteurile tertilor care au link-uri la site-urile Oriflame, deoarece acestea sunt
administrate de entitati independente. Noi nu recomandam nici un fel de produse
sau servicii si nici nu vom face nici un fel de demersuri spre a demonstra acuratetea,
corectitudinea ori siguranta oricarei informatii puse la dispozitie de site-urile terte
parti. Noi nu facem referire la niciun fel de garantii cu privire la securitatea
informatiilor (inclusiv a cardurilor de credit si datelor personale) pe care le furnizati
sau vi se cere sa le furnizati de catre orice terta parte, fie prin intermediul propriului
site sau in orice alt mod. Ne rezervam dreptul de a bloca in orice moment, fara
preaviz, link-urile spre website-urile Oriflame prin metode tehnice sau alte mijloace.
De asemenea, ne rezervam dreptul de a restrictiona link-urile la site-ul nostru la
maximum permis de lege, si va trebui sa fiti de acord sa indepartati si sa eliminati
orice link la acest site la primirea unei solicitari scrise din partea Oriflame.
Prin prezentul acord va asumati raspunderea ca veti folosi site-urile terte, resursele
acestora si orice informatii, date, reclame, produse, servicii sau alte materiale
provenite de acolo pe propria dvs. Raspundere, si sunt supuse termenilor si
conditiilor de utilizare aplicabile unor astfel de site-uri si resurse.
Informatiile, paginile si alte materiale asigurate de acest site, sau care pot fi
descarcate de aici sunt asigurate “ca atare”, fara garantii de orice fel, fie exprese sau
implicite, inclusiv garantiile implicite ale titlului, comercializarii, adecvarea pentru
un anumit scop si neicalcarea brevetelor. Oriflame nu ofera nicio garantie cu privire
la acuratetea, credibilitatea, oportunitatea sau complexitatea materialelor de pe
site-urile Oriflame sau accesibile prin intermediul acestora. Orice folosire a acestor
materiale va fi pe propriul dumneavoastra risc. Oriflame nu ofera nici un fel de
garantie (a) cu privire la declaratiile, actele sau omisiunile consultantilor Oriflame;
(b) ca website-urile Oriflame vor fi disponibile imediat, sau ca accesul la orice
website Oriflame va fi neintrerupt, fara erori sau securizat; (c) ca defectele sau
erorile vor fi corectate; sau (d) ca oricare dintre website-urile Oriflame sau serverele
ori retelele prin care sunt accesate sunt securizate sau lipsite de virusi informatici
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sau alte componente nocive. In unele cazuri, legea ar putea sa nu permita
excluderea garantiilor implicite, deci excluderea mentionata mai sus poate deveni
neaplicabila.
Acest site poate include informatii perimate sau imprecise, iar informatiile pot fi
modificate sau actualizate fara nicio notificare prealabila. Oriflame nu isi asuma sub
nicio o forma obligatia de a actualiza sau corecta informatiile mentionate anterior.
Oriflame nu poate accepta nicio responsabilitate referitoare la pierderi sau daune
rezultate din eventualele erori sau omisiuni aparute pe acest website, fiecare
vizitator al site-ului folosind aceste informatii pe propria raspundere.
In nicio imprejurare Oriflame, subsidiarele, membrii sai, sau oricare dintre angajatii,
functionarii, directorii, agentii sau reprezentantii acestora (numite, colectiv, "
entitatile Oriflame") nu pot fi facute raspunzatoare pentru nicio paguba indirecta,
incidentala, speciala ori ulterioara rezultata (a) din folosirea oricarui website
Oriflame, (b) din folosirea sau dificultatea de a folosi oricare dintre website-urile
Oriflame, sau (c) actele ori omisiunile consultantilor Oriflame, chiar daca Oriflame
sau partile respective fusesera avertizate asupra posibilitatii producerii unor astfel
de daune. In unele cazuri, legea ar putea sa nu permita limitarea sau excluderea
garantiilor inplicite, deci limitarea sau excluderea mentionate mai sus pot deveni
neaplicabile in cazul dvs. Oriflame nu este raspunzatoare pentru accesul neautorizat
sau alterarea datelor completate de dvs., pentru transmisiile sau datele, ori pentru
orice materiale sau date trimise sau primite sau netrimise sau neprimite. Oriflame
nu este raspunzatoare pentru continutul materialelor sau atitudinilor cu caracter de
amenintare, defaimator, obscen, jignitor sau ilegal al partilor (inclusiv, fara exceptie,
al oricarui consultant Oriflame), ori pentru orice incalcare a proprietatii intelectuale,
intimitatii sau a altor drepturi de catre o terta parte. In nicio imprejurare Oriflame
nu poate fi facuta raspunzatoare pentru daunele, pierderile sau motivele de actiune
in justitie (fie din contract, delict civil sau de alta natura) ivite ca urmare a acestei
intelegeri sau in legatura cu ea, a oricaror website-uri Oriflame, daca folosirea sau
lipsa posibilitatii de a folosi website-urile Oriflame depasesc cuantumul platit de
dvs., daca ati platit vreo suma, pentru folosirea sau acccesarea website-urilor
Oriflame.
Orice alte drepturi negarantate in mod expres aici, se intelege ca sunt rezervate.
Anumite informatii aparute pe acest website, inclusiv, fara limitare, acelea care
privesc: (i) introducerea unor produse noi; (ii) performantele noastre financiare
viitoare; (iii) efectul conditiilor politice si/sau economice asupra vanzarilor,
fluctuatiile nefavorabile ale valutei si activitatile concurentiale; (iv) activitati de
restructurare, costuri restructurate, planificarea unor astfel de plati, a economiilor
anuale si a altor beneficii rezultate din asemenea activitati; (v) fluxul de numerar
rezultat din operatiuni, numerar la vedere si disponibilitatea facilitatilor de creditare
si existenta fondurilor suficiente pentru satisfacerea necesitatilor de lichiditati; (vi)
folosirea fondurilor, inclusiv pentru cheltuieli de capital (si estimarile noastre
referitoare la dimensiunile unor astfel de cheltuieli) si costurile de restructurare (si
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estimarile noaste cu privire la marimea acestor costuri); (vii) disponibilitatea
materiilor prime si produselor, inclusiv capacitatea suficienta a fabricilor proprii sau
ale partenerilor contractuali pentru realizarea productiei necesare curente si
viitoare; si (viii) subiecte referitoare la instrumente sensibile la riscul pietei, care
contin anumite afirmatii de previzionare cu privire la operatiunile Oriflame,
performantele economice, situatia financiara si planurile de viitor.
Fara limitare, afirmatiile antecedente care includ cuvintele “crede”, “se asteapta”,
“estimeaza”, “proiecteaza”, “prevede”, “poate”, “va face”, “trebuie sa”, “cauta”,
“planuieste”, “programat pentru”, “anticipeaza”, ori “intentioneaza”, precum si alte
expresii similare sunt declaratii cu inteles anticipativ. Acest tip de declaratii reflecta,
printre altele, planurile si obiectivele administratiei cu privire la operatiunile
viitoare, parerile actuale referitoare la evenimente de viitor si la performantele
economice viitoare si proiectia diferitelor articole fianciare. Aceste declaratii cu
caracter anticipativ implica riscuri cunoscute si necunoscute, factori de nesiguranta
si altii asemenea care pot conduce la modificarea rezultatelor realizate fata de cele
presupuse in acest gen de declaratii.
Factorii care pot cauza diferente fata de rezultatele obtinute concret, includ, printre
altii, (a) schimbari ale conditiilor economice si ale pietei; (b) dificultati sau intarzieri
in dezvoltarea si introducerea pe piata a noilor produse sau reticenta
consumatorilor de a accepta oferta noilor produse; (c) modificari ale preferintelor
consumatorilor, inclusiv reducerea cererii pentru cosmeticele noastre si alte
produse curente; (d) efecte ale modificarilor conditiilor economice, inclusiv inflatie
si conditii monetare, precum si ale conditiilor comerciale, monetare, politici fiscale
pe pietele internationale; (e) actiuni ale competitorilor, incluzand combinatii de
afaceri, noi oferte de produse, cheltuieli de marketing cu promovarea si
publicitatea, inclusiv cresterea cotei de piata; (f) costuri sau dificultati neprevazute
sau intarzieri in finalizarea proiectelor stabilite in planul strategic; (g) dificultati,
intarzieri sau costuri neprevazute sau economii si alte beneficii rezultate din
activitatile restructurate, mai mici decat cele anticipate; (h) venituri provenind din
operatiuni, mai mici decat cele anticipate, ori indisponibilitatea fondurilor din
facilitatile de creditare; (i) cheltuieli operative mai mari decat cele previzionate,
cheltuieli cu capitalul circulant, cheltuieli de capital, costuri de restructurare sau
plati datorate; (j) dificultati sau intarzieri in aprovizionarea cu materii prime si
materiale; si (k) rata dobanzii sau cursul valutar care influenteaza negativ activitatea
noastra si instrumentele financiare de piata.
Nota cu privire la consultantii Oriflame si site-urile lor Oriflame personalizate.
Consultantii Oriflame sunt terte parti contractante ale Oriflame si nu sunt sub nicio
o forma afiliate Oriflame. Oriflame nu este raspunzatoare pentru declaratiile,
faptele, sau omisiunile acestora, savarsite prin intermediul unui website Oriflame,
in afara acestuia sau prin orice alt mijloc. Fara a limita cele declarate mai sus, desi
Oriflame acorda permisiunea unor consultanti Oriflame de a crea situri online
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personalizate care contin insemnele si textele Oriflame si pot imparti unele url cu
anumite website-uri Oriflame (de exemplu, url-uri de formatul numele
consultantului Oriflame.[ ].com ), sunteti de acord si aprobati faptul ca Oriflame nu
are niciun fel de control asupra acestora si nu este raspunzatoare pentru textele,
imaginile sau alte informatii ori materiale postate de consultantii Oriflame pe
asemenea site-uri Oriflame online, (informatii, materiale, si imbunatatiri denumite
generic "continut apartinand consultantilor Oriflame") si nici pentru orice alte
materiale comunicate dvs. De catre un consultant Oriflame. Oriflame nu face niciun
demers pentru a confirma acuratetea sau siguranta continului sau altor materiale
comunicate dvs. De un consultant Oriflame, si nu ofera nicio garantie cu privire la
securitatea comunicatiilor dintre dvs. Si consultantii Oriflame in procesul de folosire
a continutului apartinand consultantilor Oriflame (de exemplu, legaturile email
postate de catre consultantii Oriflame).
Nota copyright
Copyright ©2014 by Oriflame Cosmetics SA
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