CGV EUROPE CAMIONS INTERACTIVE
Prezentele Condiţii Generale de Vânzare au drept obiect definirea
modalităţilor şi condiţiilor generale prin care EUROPE CAMIONS
INTERACTIVE SARL, cu capital social de 55.000 EURO,
înmatriculată sub numărul B 408 901 916 la Registrul Comerţului
din Mirecourt, cu sediul social la: Le moulin Collot 88500
Ambacourt,
Franţa,
creatoare
a
web-site-urilor
www.via-mobilis.com,
www.europa-camioane.com,
www.europa-lucrari-publice.com,
www.europa-manipulare.com,
pune la dispoziţia utilizatorului un serviciu plătit de publicare a
anunţurilor de mică publicitate (denumit în continuare “Serviciu”) în
vederea inserării acestora pe site-urile sale.
1. Acceptarea Condiţiilor Generale de Vânzare
Serviciul este propus utilizatorului sub rezerva acceptării de către
acesta a prezentelor Condiţii Generale. Utilizatorul declară şi
recunoaşte, în consecinţă, că a citit prezentele Condiţii Generale.
Simplul fapt de a utiliza sus-numitul Serviciu presupune acceptarea
deplină a prezentelor Condiţii Generale. Serviciul este rezervat în
mod exclusiv persoanelor juridice capabile să încheie contracte
supuse prevederilor dreptului francez.
EUROPE CAMIONS INTERACTIVE poate modifica în orice
moment prezentele Condiţii Generale de Vânzare prin publicarea în
cel mai scurt timp a modificărilor pe fiecare site. Prin urmare, este
de datoria utilizatorului să se informeze periodic asupra ultimei
versiuni a Condiţiilor Generale disponibilă în permanenţă pe fiecare
site. Utilizatorul trebuie să accepte această ultimă versiune la
fiecare conectare la Serviciu. Totuşi, în cazul modificării Condiţiilor
Generale de Vânzare, versiunea prezentelor Condiţii Generale de
Vânzare care este aplicabilă contractului încheiat cu utilizatorul,
rămâne cea în vigoare la data încheierii contractului. Prin urmare,
este de datoria utilizatorului să înregistreze şi să păstreze acea
versiune a prezentelor Condiţii Generale care este disponibilă în
momentul încheierii contractului său. În cazul nerespectării de către
utilizator a prezentelor Condiţii Generale, EUROPE CAMIONS
INTERACTIVE îşi rezervă dreptul de a-i refuza acestuia accesul la
acest Serviciu. Condiţiile generale de vânzare au fost actualizate în
data de 05/06/2018. Prezenta versiune anulează şi înlocuieşte
versiunile anterioare.
2. Descrierea serviciului
Serviciul permite utilizatorului să depună anunţuri plătite de mică
publicitate care vor fi publicate pe site-urile administrate de
EUROPE CAMIONS INTERACTIVE.
3. Depunerea anunţurilor şi durata serviciului
3.1. Anunţurile sunt redactate de către utilizatorii Serviciului. Pentru
a evita orice contestaţie întârziată, EUROPE CAMIONS
INTERACTIVE recomandă utilizatorului să îşi verifice anunţul de
îndată ce acesta este publicat.
3.2. Utilizatorul poate depune un anunţ prin completarea şi
validarea unui formular prezent online pe site-uri. Validarea
formularului antrenează înregistrarea sa imediată.
3.3. Deoarece anunţurile depuse sunt luate în considerare imediat
după validarea formularului, se atrage atenţia utilizatorului asupra
faptului că acesta nu beneficiază de nici un drept de retractare.
3.4. Durata serviciului
Abonament: Anunţul rămâne pe site atâta vreme cât nu este retras
de către utilizator pe durata abonamentului. Utilizatorul poate avea
acces la interfaţa personală în orice moment şi poate şterge
anunţul.
Per unitate: anunţul rămâne pe site timp de 30 de zile. Utilizatorul
poate avea acces în orice moment la interfaţa sa personală şi
poate şterge anunţul. Suma este datorată pentru minim 30 de zile
de publicare, chiar dacă anunţul este retras pe parcursul acestei
perioade.
3.5. Modificarea anunţului
Pe durata publicării anunţului, utilizatorul îl poate modifica online.
4. Obligaţiile utilizatorului
Utilizatorul se angajează să descrie cu cea mai mare exactitate
vehiculul sau utilajul pe care doreşte să-l vândă.
În cazul unei vânzări în timpul publicării, utilizatorii se angajează să
îşi şteargă imediat anunţul.
Utilizatorul se angajează, mai ales, ca informaţiile pe care le
publică:
- - să nu fie false şi mincinoase
- - să nu fie frauduloase şi să nu implice vânzarea de articole
contrafăcute sau furate
- - să nu încalce dreptul de autor, dreptul de brevet, dreptul de
marcă, secretul de fabricaţie, celelalte drepturi de proprietate
intelectuală, dreptul de divulgare sau viaţa privată a
persoanelor terţe
- - să nu încalce nicio lege sau regulament (inclusiv şi nelimitat
pe cele care se referă la controlul exporturilor, protecţia
consumatorilor, concurenţa neloială, practicile discriminatorii
sau publicitatea înşelătoare).
5. Responsabilitate
Responsabilitatea referitoare la editarea şi publicarea online a
anunţurilor difuzate revine exclusiv autorilor lor respectivi. EUROPE
CAMIONS INTERACTIVE îşi declină orice responsabilitate cu
privire la exactitatea sau pertinenţa acestor anunţuri. Textele
anunţurilor publicate cad în responsabilitatea utilizatorului. Site-urile
EUROPE CAMIONS INTERACTIVE nu reprezintă decât suporturile
anunţurilor de mică publicitate depuse. Prin urmare, utilizatorul se
angajează să despăgubească EUROPE CAMIONS INTERACTIVE
pentru orice tip de prejudiciu pe care l-ar suporta din această cauză
şi garantează companiei EUROPE CAMIONS INTERACTIVE
asumarea răspunderii sale împotriva oricărei acţiuni bazate pe
aceste publicări. Se precizează că EUROPE CAMIONS
INTERACTIVE nu intervine în nici un fel în tranzacţiile dintre
cumpărători şi vânzători.
EUROPE CAMIONS INTERACTIVE nu exercită nici un control
asupra calităţii, siguranţei, legalităţii articolelor repertoriate, asupra
veridicităţii sau exactităţii anunţurilor publicate online, asupra
capacităţii vânzătorilor de a vinde bunurile sau serviciile în cauză şi
nici asupra capacităţii cumpărătorilor de a plăti bunurile sau
serviciile în cauză.

