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Utilizarea website-ului www.renault-trucks.com este guvernată de către legislația franceză.
Renault Trucks SAS a dezvoltat acest website în scop educațional, de informare personală și
de comunicare. Utilizatorii pot să navigheze pe site așa cum doresc și sunt autorizați să
copieze datele oferite pe site numai pentru utilizare personală și necomercială, cu condiția ca
toate mențiunile de drepturi de reproducere și proprietate intelectuală care apar pe acele
documente să fie menținute și respectate. Totuși, distribuția, modificarea, transmiterea,
reutilizarea, readresarea sau utilizarea comercială a informațiilor de pe site sunt interzise fără
acordul scris al Renault Trucks SAS. Aceasta include textele, imaginile, animațiile sau
coloanele sonore. Accesarea și utilizarea site-ului sunt, de asemenea, supuse următoarelor
condiții („Termeni Generali”) și trebuie să respecte toate legile aplicabile. Accesarea și
navigarea pe site implică acceptarea fără rezerve a Termenilor Generali.

TERMENI GENERALI
1/ Conținutul website-ului, indiferent de natură (inclusiv fotografii, filme, texte, logo-uri,
imagini etc.), este protejat prin drepturile de proprietate intelectuală deținute de către Renault
Trucks sau pentru care Renault Trucks este deținătorul licenței.
2/Renault Trucks SASU se va strădui să posteze pe website numai informații precise,
actualizate; totuși, nu este oferită nicio garanție de către Renault Trucks SAS în acest sens. Nu
poate fi făcută răspunzătoare pentru nicio eroare sau omisiune de orice natură care poate
afecta conținutul site-ului.
INFORMAȚIILE DE PE ACEST SITE SUNT FURNIZATE CA ATARE. ACESTEA SUNT
DOAR CU TITLU INFORMATIV, SUNT NECONTRACTUALE ȘI NU POT FI LUATE
DREPT CONSILIERE.
Renault Trucks SAS își rezervă dreptul de a modifica și/sau corecta conținutul informațiilor
de pe website în orice moment și fără notificare. Aceasta nu angajează răspunderea Renault
Trucks SAS, a membrilor rețelei sale sau a angajaților săi. Renault Trucks SAS nu poate
garanta în niciun fel natura exhaustivă a informațiilor și își declină orice responsabilitate față

de orice inadvertență, declarație greșită, omisiune sau greșeală de ortografie, precum și față de
orice daună rezultată din intruziunea frauduloasă a unei terțe părți, conducând la modificarea
informațiilor postate pe website.
IN NICIO CIRCUMSTANȚĂ Renault Trucks NU POATE FI FĂCUTĂ
RĂSPUNZĂTOARE DE O TERȚĂ PARTE PENTRU ORICE DAUNĂ DIRECTĂ,
INDIRECTĂ, SPECIFICĂ SAU CONSECUTIVĂ DE ORICE TIP, REZULTATĂ DIN
UTILIZAREA ACESTUI WEBSITE SAU A UNUI ALT WEBSITE ACCESIBIL PRIN
LINKURI DE PE ACEST WEBSITE, INCLUSIV, DAR NELIMITÂNDU-SE LA ORICE
DAUNĂ FINANCIARĂ ȘI COMERCIALĂ ȘI ORICE PIERDERE DE PROGRAME SAU
DATE ÎN SISTEMUL DVS. DE MANAGEMENT AL INFORMAȚIEI SAU DE ALTĂ
NATURĂ, CHIAR DACĂ Renault Trucks SAS A FOST INFORMATĂ ÎN MOD EXPRES
ÎN LEGĂTURĂ CU POSIBILITATEA PRODUCERII DE ASTFEL DE DAUNE.
Renault Trucks SAS nu poate fi făcută răspunzătoare în nicio circumstanță pentru nicio
utilizare frauduloasă sau utilizare contrară acestor termeni și care poate afecta drepturile unei
terțe părți.
Renault Trucks SAS nu poate oferi nicio garanție sau reprezentare de orice fel a oricărui alt
website care poate fi accesat prin intermediul acestui website. Aceste garanții și/sau
reprezentări sunt oferite numai din conveniență și nu presupun sub nicio formă faptul că
Renault Trucks SAS ar trebui să aibă sau să accepte orice responsabilitate legată de conținutul
sau utilizarea acestor website-uri.
Informațiile de pe acest website pot conține referințe sau linkuri către produse sau servicii
Renault Trucks SAS care nu sunt prezentate sau disponibile în țara dvs. Astfel, acuratețea
acestora nu poate fi garantată. Astfel de referințe nu presupun că Renault Trucks SAS
plănuiește să lanseze aceste produse, servicii etc. în țara dvs. Pentru orice informații
suplimentare despre produsele, serviciile etc. disponibile sau pentru a plasa o comandă, vă
rugăm să contactați dealerul local.
3/ Orice comunicare sau informație trimisă de către utilizator către Site, fie prin e-mail sau
altă metodă, conținând date, comentarii sau sugestii va fi considerată neconfidențială și
neprotejată de niciun drept intelectual. Orice este trimis sau transmis poate fi, ca rezultat,
utilizat de către Renault Trucks SAS și afiliații săi cu orice scop, inclusiv, în particular,
reproducerea, diseminarea, transmiterea, publicarea și distribuirea. Mai mult decât atât,
Renault Trucks SAS poate exploata orice idee, concept, know-how sau tehnică inclusă în
comunicările trimise către Site de către utilizatori, cu orice scop, inclusiv dezvoltarea,
producția și comercializarea produselor utilizând informația respectivă.
4/ Imaginile persoanelor sau locurilor prezentate pe Site sunt fie proprietatea Renault Trucks
SAS sau folosite cu permisiune. Utilizarea acestor imagini de către utilizatorii site-ului sau de
către alte persoane este interzisă dacă nu este altfel prevăzut în mod expres în acești Termeni
Generali sau pe website. Folosirea neautorizată a acestor imagini poate constitui o încălcare a
legii și a regulamentelor aplicabile privind copyright-ul, mărcile înregistrate, protecția
intimității, publicitatea și comunicațiile.
5/ Mărcile înregistrate, logo-urile și semnele distinctive (denumite colectiv „mărci
comerciale”) prezentate pe website aparțin Renault Trucks SAS și/sau unor terțe părți. Nicio
mențiune conținută de acest website nu poate fi interpretată ca atribuirea unei autorizații,

explicit sau implicit, a unei licențe sau a oricărui alt drept de utilizare a uneia sau mai multe
mărci comerciale fără permisiunea scrisă a Posesorilor. Orice utilizare a mărcilor comerciale
sau a oricărei alte informații prezentate pe website în legătură cu care nu s-a făcut nicio
autorizare expresă în acești Termeni Generali este strict interzisă. Renault Trucks SAS
avertizează că își va proteja drepturile, în special acelea privind proprietatea intelectuală, prin
orice instrumente legale posibile pe care le are la dispoziție, inclusiv în instanță.
Renault Trucks SAS nu a verificat toate website-urile conectate la acest site prin link-uri
hypertext și, deoarece nu este editorul acestora, nu poate fi făcută responsabilă pentru
conținutul lor. Accesul utilizatorului la pagini externe acestui site, sau la orice alte site-uri nu
antrenează responsabilitatea Renault Trucks SAS.
6/ Renault Trucks SASU își rezervă dreptul de a modifica și actualiza oricând acești Termeni
Generali. Astfel de modificări și actualizări sunt obligatorii pentru utilizator, care trebuie, ca
rezultat, să consulte regulat această secțiune pentru a verifica Termenii Generali aplicabili în
mod curent la care poate fi supus/ă.
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