
DISCLAIMER S.C. EMILY SUIT-UP COURIER S.R.L. 

Acest website www.emilycompany.com (“website, website-ul website-ului”) este 

proprietatea societati comerciale S.C. Emily Suit-Up Courier S.R.L. ( denumita in 

continuare “Emily Suit-Up Courier”) o companie cu adresa in Strada: Korosi Csoma 

Sandor, Nr:3, Aiud, Judetul: Alba, Romania. Societatea Comerciala Emily Suit-Up 

Courier este inregistrata la Camera de Comert cu numarul J1/742/2019, 

CIF:40838465. 

Generalitati 

In general urmatoarele se aplica website-ului. Prin utilizarea website-ului, sunteti 

de acord cu acest disclaimer. 

Continut website 

Emily Suit-Up Courier isi rezerva dreptul de a modifica sau sterge continutul site-

ului web si al acestui disclaimer in orice moment dorit si fara a fi nevoit sa va 

notifice. Emily Suit-Up Courier acorda foarte multa grija si atentie continutului 

site-ului web, dar utilizarea (informatiei de pe ) site-ul web sunt pe propriul risc. 

Contrar eforturilor noastre, exista posibilitatea, ca continutul site-ului web sa fie 

incomplet, invechit si / sau incorect. Prin urmare, continutul site-ului web este 

oferit fara niciun fel de forma de garantie sau raspundere referitoare la 

corectitudinea datelor si a informatiei. Toate preturile afisate pe site-ul web sunt 

supuse conditiei datorate de unele erori aparente, de exemplu, introducerii 

incorecte sau a problemelor tehnice. Emily Suit-Up Courier nu este raspunzatoare 

pentru consecintele unor erori de acest fel. In baza unor erori de acest fel, nu va fi 

validat nici un contract sau acord realizat intre Emily Suit-Up Courier si 

dumneavoastra. 

Angrenarea Raspunderii 

Emily Suit-Up Courier nu este raspunzatoare si nu poate fi trasa la raspundere 

pentru nici o dauna sau alte consecinte negative rezultate direct sau indirect din 

utilizarea (informatiilor de pe) website. Daca efectuati sau inteprindeti actiuni 

bazate pe (informatiile de pe) website, este pe propriul dumneavoastra risc. Nu se 

va valida si nu poate fi supus raspunderii, nici un contract sau acord intre 

dumneavoastra si Emily Suit-Up Courier avand la baza erorilor aparente si sau a 

informatilor incomplete sau invechite. Emily Suit-Up Courier, nu este responsabila 

http://www.emilycompany.com/


pentru daunele rezultate direct sau indirect din urma faptului ca website-ul nu 

este accesibil sau disponibil ca urmare a unor defectiuni si Emily Suit-Up Courier 

nu este responsabila sau raspunzatoare pentru disfunctionalitatile din retele 

tertilor prin care se obtine accesul la website. Mai mult Emily Suit-Up Courier nu 

isi asuma responsabilitatea pentru continutul site-ului web provenit de la terti. 

Website-ul contine hyperlinkuri catre site-uri web ale unor terti. Emily Suit-Up 

Courier nu isi asuma nicio raspundere cu privire la (continutul ) acestor site-uri 

web si /sau a serviciilor unor terti. Utilizatorii isi pot plasa propriul continut pe 

site. Desi Emily Suit-Up Courier face toate eforturile pentru a preveni utilizarea 

abuziva, Emily Suit-Up Courier nu este responsabila pentru informatiile  pe care 

utilizatorii site-ului il posteaza pe website, dar poate modifica un astfel de 

continut. Daca exista reclamatii, Emily Suit-Up Courier poate investiga acest 

continut si poate interveni acolo unde este necesar. 

Proprietate intelectuala 

Toate drepturile de proprietate intelectuala in legatura cu website-ul apartin 

Emily Suit-Up Courier in masura in care nu sunt detinute de terti. Nu este permisa 

publicarea, reproducerea, stocarea sau oferirea spre vanzare in orice forma (parti 

ale) website-ului, informatii de pe websie sau alte materiale afisate pe website 

fara permisiunea prealabila scrisa a Emily Suit-Up Courier.  

Contact 

Daca aveti intrebari si / sau aveti comentarii cu privire la acest disclaimer, va 

rugam sa contactati Emily Suit-Up Courier la adresa de email: 

contact@curieriincostum.ro 

 

 

 

 

 


