Termeni şi condiţii
Accesarea, vizitarea si comanda produselor de pe site-ul aronia-ro.ro implică acceptarea
termenilor şi condiţiilor prezentate mai jos. Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste informaţii
înainte de a înscrie sau a face o comandă, întrucât acest fapt implică acceptul dumneavoastră
în ceea ce priveşte condiţiile mai jos menţionate!
SC Homa SRL îşi asumă dreptul de a efectua orice modificare ale acestor termeni şi condiţii,
precum şi orice modificări a site-ului aronia-ro.ro, fără a fi necesară o notificare prealabilă
către utilizatori în acest sens.
Întregul conţinut al site-ului aronia-ro.ro, incluzând elemente de design şi grafică web,
imagini, este proprietatea SC Homa SRL şi este protejat conform legiilor drepturilor de autor.
Folosirea a oricăror elemente enumerate mai sus, fără acordul scris a proprietarului respectiv,
se pedepseste conform legilor in vigoare!
Utilizatorul este obligat să folosească informaţiile de pe site-ul aronia-ro.ro doar în interes
personal, făra a avea dreptul de a descărca sau de a modifica parţial sau integral site-ul, de a-l
reproduce parţial sau integral, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice
altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor societăţii, fără acordul scris al
acesteia.
Puteţi să ne trimiteţi COMANDA dvs . prin întocmirea exactă a formularului de comandă,
care poate fi descărcat de pe această pagină.
Împachetate în cutii din carton, cu rădăcinile în folie care păstrează umiditatea, ele suportă şi
transporturile de lungă durată.
Modalitatea de plată:
- ramburs: Plătiţi la preluarea coletului .
-transfer bancar: Puteţi plăti în avans prin transfer bancar.
Comenzile vor fi onorate, în limita stocului disponibil. Asigurăm transport pe teritoriul
României în orice localitate.
După primire, plantele se păstrează în apă timp de 24 de ore. În situaţia în care răsadul nu se
planteză imediat, acesta poate fi ţinut în apă chiar şi un interval de 7 zile.
Înainte de livrare vă înştiinţăm prin telefon despre data probabilă a transportului.
Orice reclamaţie trebuie făcută în scris. Vă rugăm să returnaţi factura sau copia ei, precum şi
plantele în cauză. Analizăm plângerile sosite peste termenul de garanţie, conform actelor
normative aferente. Dacă reclamaţia este întemeiată, marfa va fi schimbată gratuit. După 10
zile de la preluarea mărfii, recumpărarea ei nu mai este posibilă.
Asigurăm clienţilor noştri toate dispoziţiile şi condiţiile legale prevăzute pentru protecţia
consumatorilor.
Preţurile afişate includ TVA.

