
Termeni si conditii privind utilizarea site-ului www.nativia.ro 

1.     Informatii Generale 

Prezentele mentiuni legale, impreuna cu toate documentele mentionate in cuprinsul 
acestora, constituie Termenii si conditiile de utilizare pe baza carora poate fi accesat site-
ul www.nativia.ro (denumit in continuare „Site-ul”), proprietatea PELTECU MEDICAL SRL, 
persoană juridică română, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/25250/1992, cod 
unic de înregistrare: 3023416, având punct de lucru în Str. Pitar Moș, Nr. 12, Sector 1, București. 

Va rugam sa cititi cu atentie Termenii si conditiile de utilizare la accesarea Site-ului, intrucat 
acestia sunt aplicabili pentru orice tip de utilizare a Site-ului. Prin accesarea Site-ului confirmati 
ca acceptati acesti Termeni si conditii de utilizare si ca sunteti de acord cu respectarea lor. 

Daca nu sunteti de acord cu acesti Termeni si conditii de utilizare, aveti optiunea de a nu 
utiliza Site-ul nostru. Toate informatiile continute in acest Site au caracter general si sunt valabile 
pentru toate persoanele care acceseaza acest site (denumite in continuare “Utilizatori”). 

2.      Dreptul de proprietate intelectuala 

Designul si modalitatea de prezentare a Site-ului, precum si setarile, meniurile, submeniurile 
si functionalitatile acestuia constituie proprietatea Peltecu Medical SRL. 

Site-ul, marcile, logo-urile, sloganele, textele, imaginile, bazele de date, precum si toate 
celelalte materiale si elemente parte componenta a Site-ului sunt proprietatea societatii 
Peltecu Medical SRL sau a partenerilor acesteia si fac obiectul unui drept de proprietate 
intelectuala, in conformitate cu legislatia romana si internationala aplicabila. 

Este interzisa reproducerea, distribuirea sau publicarea, sub orice forma, a continutului Site-
ului si a elementelor prezentate pe acest Site, de catre orice persoana, fara acordul scris 
prealabil al PELTECU MEDICAL SRL. 

Orice incercare, de orice natura, de modificare a imaginilor si a informatiilor din prezentul 
Site, initiata de orice persoana, cu exceptia PELTECU MEDICAL SRL, precum si realizarea de 
link-uri cu mesaje nefondate, care sa faca trimitere la pagini din Site, dau dreptul unilateral 
si neechivoc societatii PELTECU MEDICAL SRL sau oricarui alt beneficiar legal al drepturilor 
de proprietate intelectuala de mai sus sa faca uz de toate prerogativele sale de a se adresa 
instantelor legal competente pentru sanctionarea acestor fapte. Nimic din continutul 
acestui Site nu trebuie interpretat ca acordarea de licenta/drept de utilizare a oricarei marci 
inregistrate prezentate pe acest Site fara permisiunea scrisa din partea PELTECU MEDICAL 
SRL. 

Este interzisa transmiterea catre acest Site, sau catre adresele de e-mail mentionate in 
sectiunile acestuia, a oricaror materiale considerate ilegale, periculoase, calomniatoare, 
obscene, pornografice sau vulgare, si a materialelor care ar putea fi considerate ca instiga la 
fapte care contravin legii. 

3.      Utilizarea Site-ului 

http://www.nativia.ro/


Site-ul poate fi accesat gratuit. PELTECU MEDICAL SRL nu garanteaza faptul ca Site-ul va fi 
accesibil in permanenta, fara intreruperi. PELTECU MEDICAL SRL poate suspenda, retrage, inceta 
sau modifica Site-ul in totalitate sau in parte fara a notifica acest fapt in prealabil. PELTECU 
MEDICAL SRL nu va fi tinuta responsabila in situatia in care Site-ul nu poate fi accesat, indiferent 
de motivul imposibilitatii de accesare si indiferent de durata acestei imposibilitati. 

Utilizatorul este responsabil pentru a realiza toate actiunile necesare pentru a accesa 
website-ul. Utilizatorul este de asemenea responsabil de a se asigura ca toate persoanele care 
acceseaza Site-ul prin conexiunea sa de internet cunosc si implementeaza acesti Termeni si 
conditii de utilizare si orice alte conditii aplicabile. 

Orice persoana care doreste sa procure unul dintre serviciile sau produsele prezentate pe 
Site este rugata sa contacteze reprezentantii PELTECU MEDICAL SRL, pentru a se informa cu privire 
la disponibilitatea serviciului in cauza. PELTECU MEDICAL SRL isi rezerva dreptul ca accesul la 
serviciile descrise in prezentul Site sa poata face obiectul unor restrictii fata de anumite persoane 
sau in anumite zone/tari.  

4.      Modificarea continutului Site-ului 

PELTECU MEDICAL SRL isi rezerva dreptul de a modifica continutul si/sau structura Site-ului, 
in orice moment si fara nicio informare prealabila. 

PELTECU MEDICAL SRL depune toate eforturile pentru a transmite Utilizatorilor informatii 
actualizate si exacte si pentru a prezenta, in mod cat mai clar si concis, toate informatiile din acest 
Site. In acest sens, PELTECU MEDICAL SRL va face toate diligentele pentru remedierea 
eventualelor erori. Cu toate acestea, PELTECU MEDICAL SRL nu garanteaza exactitatea 
continutului Site-ului. Este posibil ca acest Site sa contina referiri la produse, informatii si/sau 
servicii care nu mai sunt de actualitate. Informatii suplimentare referitoare la produsele si 
serviciile disponibile la acest moment pot fi obtinute de la reprezentantii PELTECU MEDICAL SRL 
si/sau utilizand datele de contact puse la dispozitie prin intermediul acestui Site. 

PELTECU MEDICAL SRL nu va fi responsabila pentru daune directe/indirecte survenite: 

-        Ca urmare a accesarii sau folosirii informatiilor disponibile pe Site ce se dovedesc a fi inexacte. 

-        In cazul imposibilitatii de utilizare (totala sau partiala) a Site-ului; 

-        Ca urmare a accesarii sau a folosirii oricarei informatii furnizate in cadrul oricarei alte pagini 
la care se face trimitere din acest Site. 

5.      Modificarea Termenilor si conditiilor de utilizare a Site-ului 

PELTECU MEDICAL SRL isi rezerva dreptul de a revizui Termenii si conditiile de utilizare a 
Site-ului, precum si orice alti termeni aplicabili, in orice moment, fara nicio notificare, prin 
modificarea paginilor relevante. 

Utilizatorii Site-ului vor avea responsabilitatea de a consulta paginile relevante pentru a lua 
cunostinta de orice modificari aduse Termenilor si conditiilor de utilizare, intrucat 
respectivele modificari li se vor aplica de la actualizarea acestor Termeni si conditii. 



6.      Raspunderea 

Continutul integral al Site-ului nostru este livrat pe baza “astfel cum este disponibil”, “asa 
cum este” fara nicio garantie, acuratete si non-incalcare. Chiar daca a luat toate masurile pentru 
ca informatia prezentata pe Site sa fie exacta si corecta, PELTECU MEDICAL SRL nu garanteaza 
acuratetea, gradul de completitudine, actualitatea sau certitudinea niciunui continut pus la 
dispozitie prin intermediul Site-ului nostru. Utilizatorii sunt responsabili de verificarea oricarei 
informatii inainte de a se baza pe aceasta. Utilizarea Site-ului se face pe raspunderea unica a 
Utilizatorului. 

        De asemenea, PELTECU MEDICAL SRL nu va raspunde pentru niciun prejudiciu creat din 
cauza unui virus, atac de tip denial-of-services sau distributed denial-of-services, precum nici 
din cauza unui alt tip de material tehnologic ce ar infecta calculatorul, sistemul IT si/sau datele 
Utilizatorului ca urmare a accesarii Site-ului sau a altor website-uri catre care exista link-uri in 
prezentul Site. Orice link-uri catre alte site-uri sunt oferite numai in scopul unei accesibilitati 
sporite a informatiilor, PELTECU MEDICAL SRL nu isi asuma nicio responsabilitate sau 
raspundere pentru continutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau 
comercializate prin aceste site-uri. PELTECU MEDICAL SRL nu este responsabila pentru 
continutul website-urilor ce au link-uri catre acest Site. Astfel de link-uri nu trebuie 
interpretate ca o garantie din partea PELTECU MEDICAL SRL cu privire la respectivele website-
uri. PELTECU MEDICAL SRL nu va raspunde pentru niciun prejudiciu rezultand din utilizarea 
respectivelor website-uri. 

7.      Cookies 

Pentru mai multe informatii privind utilizarea de cookies puteti consulta Politica de 
Cookies. 

8.      Alte prevederi 

Drepturile si obligatiile Utilizatorilor Site-ului, cat si ale PELTECU MEDICAL SRL, vor fi 
interpretate si guvernate in conformitate cu legea romana. Instantele competente in legatura cu 
orice aspect legat de acesti Termeni si conditii sunt instantele din Bucuresti, Romania. 

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa ne contactati la adresa de 
email administrativ@nativia.ro . 
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