
Termeni si conditii 

Indica•ii generale

Când vizualiza•i www.flowersartificial.co.uk, vizita dumneavoastră •i orice litigii care decurg din aceasta fac obiectul acestei 

declinări, termenii •i condi•iile •i politica noastră de confiden•ialitate. 

Am luat toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că www.flowersartificial.co.uk •i toate informa•iile furnizate 

sunt exacte. 

Noi nu suntem responsabili pentru con•inutul oricăror site-uri legate direct sau indirect sau legate de la orice pagini 

www.flowersartificial.co.uk. Dacă ia în considerare orice pagini legate de a fi nepotrivit, ilegal sau jignitor vă rugăm să 

ne anun•a•i prin contactarea www.flowersartificial.co.uk.

Termeni si conditii

1.General

1.1 www.flowersartificial.co.uk sunt de•inute •i operate de AD AUTO TRADER EUROPE 

sro al cărei sediu de administrare este: - 

Zvolenska cesta 59/25, 962 63 Pliesovce, Slovacia 

1.2 Ace•ti termeni •i condi•ii guvernează utilizarea de către dvs. a site-ului www.flowersartificial.co.uk, •i rela•ia 

dvs. cu AD AUTO TRADER EUROPE sro operatorul site-ului. 

1.3 Scopul acestui site este de vânzare cu amănuntul Flori artificiale •i accesorii pentru clien•ii ( „Produse“). 

1.4 www.flowersartificial.co.uk •i produsele sunt destinate •i îndreptată exclusiv la cei care accesează 

www.flowersartificial.co.uk din Regatul Unit. 

Dacă accesa•i www.flowersartificial.co.uk dintr-o loca•ie în afara Regatului Unit, sunte•i responsabil pentru 

respectarea legilor aplicabile în această competen•ă. 

1.5 Ace•ti termeni •i condi•ii au prioritate fa•ă •i să excludă orice termeni •i condi•ii pe care le pot 

introduce. 

1.6 Ne rezervăm dreptul de a actualiza sau modifica ace•ti termeni •i condi•ii. Orice modificare a acestor termeni •i 

condi•ii vor fi postate pe acest site. Schimbarea termenilor •i condi•iilor nu afectează termenii •i condi•iile acceptate 

de tine la a face o achizi•ie folosind site-ul existent.

2. Defini•ii

2.1 De-a lungul termenii •i condi•iile, atunci când ne referim la „noi“, „noi“, „nostru“, etc, ne referim la AD 

AUTO TRADER EUROPE sro. Când ne referim la „tu“, ne referim la tine client.



2.2 În ace•ti termeni •i condi•ii: - 

„Contract“ înseamnă un contract încheiat între AD AUTO TRADER EUROPE sro si în ceea ce prive•te 

clauza 5.8 a acestor termeni •i condi•ii 

„Livrare“ înseamnă livrarea comenzii în conformitate cu clauza 8 din ace•ti termeni •i condi•ii 

„Produsele“ înseamnă bunurile •i produsele disponibile din www.flowersartificial.co.uk care sunt furnizate pentru 

tine; 

„Comandă“ înseamnă comanda pentru produsele primite prin e-mail, telefon, fax sau scrisoare pentru a ne direct sau făcut 

onwww.flowersartificial.co.uk. 

3. Înregistrare

3.1 Când vă înregistra•i cu www.flowersartificial.co.uk trebuie să vă asigura•i că detaliile furnizate de dvs. la înregistrare 

sau în orice moment sunt corecte •i exacte. Trebuie să furniza•i adresa corectă pentru orice card de credit sau de debit 

utiliza•i pentru a efectua plă•i către www.flowersartificial.co.uk

3.2 Furnizarea de fictive sau detalii incorecte adresa pot fi raportate de aplicare a legii sau a altor autorită•i relevante în 

scopul combaterii fraudei pe internet card de credit, în conformitate cu politica noastră de confiden•ialitate. 

3.3 Când vă înregistra•i pentru a utiliza www.flowersartificial.co.uk.co.uk vă rugăm să vă crea•i un nume de utilizator •i o parolă. Tu 

trebuie să ia toate măsurile rezonabile pentru a păstra această parolă sigură, •i nu trebuie să lase pe nimeni altcineva l folosească. 

Sunte•i responsabil pentru toate activită•ile •i ordinele care sunt transmise folosind parola. Dacă ave•i motive pentru a suspecta că 

oricine altcineva are parola, vă rugăm să ne anun•a•i imediat, astfel încât să putem anula •i emite unul nou.

3.4 Putem suspenda sau anula înregistrarea imediat la discre•ia noastră sau dacă încalcă oricare dintre obliga•iile 

dumneavoastră conform acestor termeni •i condi•ii. Pute•i anula acest acord în orice moment prin e - mail 

info@flowersartificial.co.uk. 

3.5 Suspendarea sau anularea înregistrării dumneavoastră •i dreptul de a utiliza www.flowersartificial.co.uk nu 

afectează drepturile sau obliga•iile dumneavoastră sau noastre. 

4. Produse •i pre•uri

4.1 Preturile noastre sunt indicate în doar lire sterline. 

4.2 Am luat toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că produsele sunt descrise ca fiind în mod corect •i precis posibil. 

De asemenea, ne străduim pentru a se asigura că pre•ul •i disponibilitatea informa•iilor sunt publicate cât mai exact posibil •i 

este men•inută la zi. În cazul pu•in probabil ca www.flowersartificial.co.uk con•ine orice inexacte, incomplete sau de 

informa•ii actualizate ne vom strădui să rectifice acest lucru cât mai curând posibil.



4.3 Ne rezervăm dreptul de a face modificări la www.flowersartificial.co.uk •i detalii cu privire la produsele fără notificare prealabilă •i cu 

nici o responsabilitate din partea noastră. Toate produsele sunt în func•ie de disponibilitate.

4.4 Vă rugăm să re•ine•i că imaginile pe care le folosim în acest site sunt reprezentări numai, •i nu ar trebui să fie luate pentru a fi o 

descriere exactă a oricărui anumit produs. 

5. plasarea comenzii

5.1 Când face•i clic pe „butonul de plată“, ve•i fi luate prin procesul nostru de comandă. Pe ecranul finală vom afi•a numele, 

adresa de facturare, adresa de livrare, adresa de e-mail, detaliile comenzii •i pre•ul total plătit de către tine. A•i putea 

modifica comanda sau corecta informa•iile pe care le-a•i oferit să ne returnând în co•ul de cumpărături. Dacă sunte•i 

mul•umit de faptul că datele dumneavoastră personale •i ordine sunt corecte, face•i clic pe butonul de confirmare. Acest 

lucru vă va duce la sec•iunea de plată a site-ului care procesează în siguran•ă, comanda.

5.2 Când face•i clic pe „submit“, comanda va fi trimis la noi. Un mesaj va apărea pe ecran recunoscând acest lucru. 

Plata va fi făcută imediat ce card de credit sau de debit detaliile dvs. au fost autorizate în cazul în care utilizează 

această op•iune de plată. Vă vom trimite, de asemenea, un e-mail cât mai curând posibil după comanda dvs. a fost 

trimis recunoscând că comanda a fost primită. Această recunoa•tere nu constituie o acceptare a comenzii.

Corec•ie 6. Pre•

6.1 Vom încerca să se asigure că toate pre•urile de pe www.flowersartificial.co.uk sunt corecte. În cazul în care orice erori de 

stabilire a pre•urilor vin în aten•ia noastră, prin orice mijloace, vom lua măsuri rezonabile pentru a vă informa •i vă vom oferi 

op•iunea de a reconfirma comanda la pre•ul corectat sau anula. Dacă nu vă putem contacta, comanda va fi tratat ca anulate. În 

cazul în care comanda este anulata, indiferent de motiv, o rambursare completă se va face.

7. Plata

7.1 Plata se poate face folosind cele mai importante căr•i de credit •i de debit. Luăm toate măsurile de precau•ie rezonabile 

pentru a men•ine ordinea •i de plată detaliile sigure, dar, în lipsa neglijen•ei din partea noastră, nu poate fi considerat 

responsabil pentru eventualele pierderi suferite de tine, ca urmare a accesului neautorizat la informa•iile pe care le-a•i furnizat 

ne.

7.2 Confirma•i faptul că cardul de credit sau de debit cu care face plata are loc în mod valabil în numele tău. Noi nu poate fi trasă 

la răspundere pentru orice întârzieri sau nelivrarea care pot apărea în cazul în care de credit sau furnizor de debit nu autorizează 

plata. Ar trebui să se asigure, de asemenea, că orice informa•ie furnizată de dvs. este corect înainte de a proceda la plata. Nu 

acceptăm responsabilitatea sau să ofere restituiri, dacă furniza•i informa•ii incorecte.

8. Livrarea

8.1 taxele de livrare sunt specificate în sec•iunea de livrare a www.flowersartificial.co.uk 

8.2 Costul de ambalare •i de livrare este prezentată înainte de confirmarea comenzii. 



8.3 Orice dată de livrare este o estimare doar si timpul de livrare nu este esen•ială pentru contractul încheiat între păr•i. 

indemniza•ie rezonabilă ar trebui să se facă pentru comenzile făcute peste week-end •i în sărbătorile legale.

8.4 Vă rugăm să a•tepta•i până la 5 zile pentru livrare în circumstan•e excep•ionale. 

9. Anularea •i returnare

9.1 Ave•i dreptul de a anula comanda pentru orice motiv, în orice moment, până la 14 zile lucrătoare după ziua 

următoare livrarea produsului contactându-ne. 

9.2 Dreptul dvs. de a anula este pe baza faptului că vom fi în măsură să re-vinde poroducts la un alt client nou ca atunci când le 

întoarce la noi; astfel încât vă rugăm să nu utiliza•i sau deschide orice ambalaj sigilat. În cazul în care un produs nu este potrivit pentru 

re-vânzare, atunci vei pierde dreptul de a reveni.

9.3 Dacă ave•i orice întrebări despre un produs sau nevoie de ajutor la a decide dacă sunt sau nu pentru a le men•ine, vă rugăm să contacta•i 

serviciile pentru clien•i pentru mai multe informa•ii. 

9.4 În cazul în care produsul a fost deja livrate sau postate la tine, trebuie să vă întoarce•i produsul la noi •i vom 

credita cartea de credit sau de debit în termen de 48 de ore, începând cu ziua în care a fost dat avizul de anulare, 

cu condi•ia ca produsul are fost returnat. 

9.5 Ar trebui să se întoarcă un produs: - 

AD AUTO TRADER EUROPE sro 

Zvolenska cesta 59/25 

Pliesovce 

Slovacia 

962 63 

9.6 Ar trebui să anexa•i o copie a facturii originale. La returnarea unui produs, vă recomandăm să utiliza•i 

livrare înregistrat sau de a ob•ine o dovadă a expedierii.

9.7 Vă rugăm să folosi•i ambalajul original, pentru a returna un produs. În cazul în care acest lucru nu este potrivit, vă rugăm să folosi•i 

ambalarea de o calitate echivalentă. În caz contrar, poate duce la deteriorarea produsului care va fi responsabil pentru.

9.8 Trebuie să ne în•tiin•a•i cu privire la orice lipsă, deteriorare sau defect al produsului, în termen de 7 zile de la livrare 

sau va fi considerat a accepta produsul. În cazul în care produsul se dovede•te a fi defect sau defect, atunci vă vom oferi 

fie un înlocuitor sau o rambursare completă, dacă este cazul.

10. Garan•ii •i datorii



10.1 Vom depune eforturi rezonabile pentru a se asigura produsele sunt de o calitate satisfăcătoare, în conformitate cu 

descrierile date •i sunt potrivite pentru scopul pentru care produsele sunt destinate în mod rezonabil. 

10.2 Nimic din aceste condi•ii exclude sau limitează răspunderea noastră pentru deces sau vătămare corporală cauzate de 

neglijen•a noastră sau denaturare frauduloasă. 

11. Detalii de contact

11.1 Scopul nostru este de a face fa•ă oricăror plângeri într-un mod corect •i confiden•ial. Orice plângeri sau comunicări ar trebui să fie 

direc•ionate către: -

AD AUTO TRADER EUROPE sro 

Zvolenska cesta 59/25 

Pliesovce 

962 63 

Slovacia 

Drepturile de proprietate intelectuală 12.

12.1 Con•inutul theartificialflowershop.co.uk sunt protejate de legile •i tratatele na•ionale •i interna•ionale. Nu ave•i 

dreptul de a reproduce, modifica, copia sau distribui sau utiliza în scopuri comerciale, oricare dintre materialele sau 

con•inutul www.flowersartificial.co.uk fără permisiunea scrisă de la noi.

12.2 Nicio licen•ă nu vi se acordă în ace•ti termeni •i condi•ii de utilizare a oricărei alte mărci comerciale sau mărci de serviciu ale 

www.flowersartificial.co.uk sau furnizorii săi de licen•ă. 

13. juridic

13.1 Dacă orice prevedere a acestor termeni •i condi•ii sunt considerate a fi invalidă sau neaplicabilă, celelalte prevederi 

•i restul dispozi•iei în cauză trebuie să rămână ca fiind valabile. 

13.2 Prezentul contract este guvernat de legea engleză •i păr•ile convin să se supună jurisdic•iei 

non-exclusive a instan•elor engleze. 

13.3 Neaplicarea orice drept sau obliga•ie conform acestor termeni •i condi•ii nu se stinge dreptul nostru de a pune 

în aplicare acela•i lucru în viitor. 

13.4 Ace•ti termeni •i condi•ii con•in pozi•iile •i alte aspecte ale formatare pentru u•urin•a de utilizare numai. nu trebuie luate 

în pozi•ie sau aspect de formatare pentru a forma o parte a acestor termeni •i condi•ii.

14. Cum folosim cookie-uri



Un cookie este un mic fi•ier care cere permisiunea de a fi plasat pe hard disk-ul computerului. Odată ce sunte•i de acord, 

fi•ierul este adăugat •i cookie-ul ajută la analizarea traficului pe web sau vă permite să •ti•i când vizita•i un anumit site. 

Cookie-urile permit aplicatiilor web pentru a răspunde la tine, ca un individ. Aplica•ia web poate adapta opera•iunile sale la 

nevoile dvs., place •i ce nu prin colectarea •i amintirea unor informa•ii despre preferin•ele dumneavoastră.

Noi folosim cookie-uri jurnal de trafic pentru a identifica ce pagini sunt folosite. Acest lucru ne ajută să analizăm datele despre traficul 

paginii web •i pentru a îmbunătă•i site-ul nostru, în scopul de a se adapta la nevoile clien•ilor. Noi folosim aceste informa•ii doar în 

scopuri de analiză statistică •i apoi datele sunt eliminate din sistem.

În general, cookie-urile ne ajută să vă oferim un website mai bun, permi•ându-ne pentru a monitoriza ce pagini utile •i 

care nu. Un cookie în nici un fel ne dă acces la computer sau orice informa•ii despre tine, altele decât cele pe care 

alege•i să împărtă•i•i cu noi. Pute•i alege să accepta•i sau să refuza•i cookie-uri. Cele mai multe browsere web acceptă 

automat cookie-uri, dar pute•i modifica setarea browserului pentru a refuza cookie-uri, dacă prefera•i. Acest lucru vă 

poate împiedica să profite pe deplin de site-ul web.

14.1 Lista de cookie-uri pe care le colectăm

Tabelul de mai jos listează cookie-urile pe care le colectăm •i informa•iile pe care le stoca. 

numele COOKIE COOKIE Descriere 

CART Asocierea cu co•ul de cumpărături. 

CATEGORY_INFO 

Stochează informa•ii categoria de pe pagina, care permite afi•area 

paginilor mai rapid. 

COMPARAŢIE Elementele pe care le ave•i în lista de produse pentru comparare. 

VALUTĂ moneda preferată 

CLIENT 

O versiune criptată a codul de client cu magazinul. 

CUSTOMER_AUTH Un indicator în cazul în care sunte•i conectat în magazin. 

CUSTOMER_INFO 

O versiune criptată a grupului de client vă apar•in. 

CUSTOMER_SEGMENT_IDS Stochează ID-ul Segment de clien•i 

EXTERNAL_NO_CACHE 

Un steag, care indică dacă cache-ul este dezactivat sau nu. 

ÎN FA•Ă Tu SEDIN•A ID-ul de pe server. 

Guest-VIEW Permite oaspe•ilor să editeze comenzile. 

LAST_CATEGORY Ultima categorie ai vizitat. 

LAST_PRODUCT Cel mai recent produs a•i vizualizat. 

MESAJ NOU Indică dacă un nou mesaj a fost primit. 

NO_CACHE Indică dacă este permisă utilizarea cache. 

PERSISTENT_SHOPPING_CART Un link către informa•ii despre co• •i vizionare 

istorie dacă a•i întrebat pe site. 

SONDAJ ID-ul de orice sondaje a•i votat recent în. 

POLLN Informa•ii cu privire la ce sondajele a•i votat. 

RECENTLYCOMPARED Elementele pe care le au comparat recent. 

STF Informa•ii cu privire la produsele pe care le-au trimis la prieteni. 



numele COOKIE COOKIE Descriere 

MAGAZIN Punctul de vedere magazin sau limba pe care a•i selectat. 

USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Indică dacă un client permisiunea de a utiliza cookie-uri. 

VIEWED_PRODUCT_IDS Produsele pe care le-a•i văzut recent. 

LISTA DE DORIN•E O listă de produse criptate adăugate la lista de dorin•e. 

WISHLIST_CNT Numărul de articole în lista de dorin•e. 


