
Utilizarea acestui website, implică acceptarea următorilor termeni şi condiţii:

Drepturi de Autor

Site-ul www.voliovesti.ro sub titulatura "Voliovesti" este proprietatea societăţii Vel Complex Exim Srl. Întregul conţinut 

al paginii este protejat prin legislaţia românească şi internaţională a drepturilor de autor. Aveţi permisiunea de a 

copia, descărca, tipări elemente de pe website-ul nostru doar pentru utilizarea în scopuri proprii, non-comerciale. 

Utilizarea acestui site se poate face în baza acestui Acord implicit între societate şi utilizatori (Clienţi sau Branduri 

Partenere).

Politică de Utilizare a Site-ului

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare, vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Website-ul Voliovesti este o punte de legătură între clienţii (Utilizatorii) cu dorinţe vestimentare şi designerii/brandurile

(Branduri Partenere) care le pot satisface cu oferte pe măsură. Voliovesti oferă posibilitatea Utilizatorilor de a 

înregistra o “dorinţă vestimentară”, ceea ce presupune crearea unui cont în platforma Voliovesti. Informaţiile 

completate în “cerere” de către Utilizatori ajung în mod automat la Brandurile Partenere care vor putea vizualiza 

detaliile cererii. La transmiterea unei “cereri”, e-mailul Utilizatorului nu va fi vizibil Brandurilor Partenere. Dacă 

Utilizatorul va dori să îşi facă cunoscut e-mailul atunci el poate să îl includă în cadrul “Descrierii” la completarea unei 

cereri. De asemenea, dacă doreşte să fie contactat cât de curând de un Brand Partener, Utilizatorul are opţiunea să 

bifeze că doreşte ca şi numărul de telefon să fie făcut cunoscut odată cu transmiterea unei “cereri”.

Cererile pe care un Utilizator le transmite Brandurilor Partenere vor fi vizibile doar de acestea, în platforma Voliovesti,

fiecare Brand Partener primind cererea respectivă prin accesul la contul lui în platforma Voliovesti. Aceste “cereri” nu 

vor deveni vizibile publicului larg.Voliovesti nu garantează că o “cerere” transmisă de Utilizator va primi un răspuns. 

Doar Brandurile Partenere sunt în măsură să răspundă cu o ofertă Utilizatorilor. 

Voliovesti îşi doreşte să pună în contact direct cât mai rapid clienţii cu Brandurile Partenere şi nu este direct implicat 

în tranzacţiile care vor avea loc între aceştia. Voliovesti nu poate garanta finalizarea unei tranzacţii între un Utilizator 

şi unul din Brandurile Partenere şi în consecinţă nu transferă deţinerea legală de produse de la vânzător la 

cumpărător. Aceste tranzacţii se vor efectua în afara platformei Voliovesti.

Prin transmiterea unei cereri, Utilizatorii sunt de acord că detaliile acesteia să fie utilizate de Voliovesti pentru a 

realiza statistici menite să identifice cerinţa de pe piaţa locală, pentru un anumit tip de obiect vestimentar sau 

accesoriu, la un moment dat în timp. Aceste statistici,în schimb, nu vor dezvălui niciodată date de contact ale 

utilizatorilor, precum nume, număr de telefon sau adresa de e-mail, ci vor fi pur anonime.Voliovesti va face tot 

posibilul pentru a se asigura că datele publicate pe voliovesti.ro sau pe platformele Voliovesti de socializare să fie 

corecte, dar nu garantează veridicitatea acestora. În mare parte, informaţiile publicate vor fi pe baza informaţiilor 

transmise de către partenerii Voliovesti şi acestea pot include date de contact, imgini, descrieri şi anunţuri.

Voliovesti poate conţine linkuri spre alte website-uri, care nu sunt proprietatea sau sub controlul Voliovesti, iar în 

acest caz Voliovesti nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul, politica sau practicile oricărui alt website iar 

Utilizatorii absolvă în mod explicit Voliovesti de orice responabilitate ce ar rezulta din utilizarea unui alt website.



Brandurile Partenere vor fi listate pe voliovesti.ro de către administratorii Voliovesti. Acestea vor primi date individuale

de acces pentru a utiliza platforma Voliovesti, unde vor putea vizualiza cererile înregistrate de Utilizatori şi vor putea 

răspunde cu oferta lor unei anumite cereri, prin intermediul mesageriei Voliovesti.

Atât Utilizatorii cât şi Brandurile Partenere sunt de acord să utilizeze un limbaj respectuos şi să respecte toate legile 

locale privind conduita online şi conţinutul acceptabil. Voliovesti nu este responsabil pentru orice conţinut, de 

exemplu, date, texte, informaţii, nume de utilizator, imagini, audio, video, articole şi link-uri transmise prin mesageria 

Voliovesti, dar va lua măsuri, în cazul în care i se aduce la cunoştinţă de încălcarea unor drepturi sau abuzuri de 

orice fel. Folosiţi serviciul Voliovesti pe propriul risc. Abuzurile pot fi semnalate la contact@voliovesti.ro.    

În orice moment, dacă Voliovesti consideră că un Utilizator sau Brand Partener încalcă termenii şi condiţiile de 

utilizare a platformei, Voliovesti poate suspenda temporar sau permanent contul utilizatorului sau Brandului Partener. 

De asemenea, dacă taxele de utilizare nu sunt achitate conform înţelegerii, Voliovesti are dreptul de a suspenda şi 

închide un anumit cont de acces la platforma Voliovesti.

Ca parte a unei tranzacţii, este posibil să obţineţi informaţii personale, inclusiv adresa de email, de livrare sau alte 

informaţii, de la un utilizator Voliovesti. Fără a obţine permisiunea prealabilă a Utilizatorului, aceste informaţii 

personale se vor folosi doar pentru acea tranzacţie sau pentru comunicarea cu Voliovesti. Voliovesti nu acordă 

nimănui o licenţă de a utiliza astfel de informaţii pentru mesaje comerciale nesolicitate. Fără a limita cele anterior 

menţionate, fără consimţământul expres al unui utilizator, nimeni nu este autorizat să adauge niciun utilizator 

Voliovesti în e-mailul sau în lista de e-mail fizică.

Suportul tehnic privind website-ul voliovesti.ro se face în măsura posibilităţilor de către echipa de administrare şi nu 

se supune vreunei garanţii. În principal, echipa de administrare depune toate eforturile pentru a răspunde tuturor 

cerinţelor website-ului şi utilizatorilor lui. Voliovesti nu garantează că pagină va funcţiona neîntrerupt sau fără erori 

sau că defectele din pagină vor fi corectate într-un anumit interval de timp, deşi vor fi depuse eforturi pentru a 

remedia orice nefunctiune în timp cât mai scurt. 

Voliovesti îşi asumă dreptul de a face modificări ale acestor prevederi fără notificare în prealabil.

Confidenţialitate

Informaţiile şi datele utilizatorilor sunt respectate de Voliovesti şi nu vor fi transmise altor terţe persoane. Voliovesti nu

oferă, nu vinde şi nu face schimb de adrese e-mail, nu divulgă adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane fără 

acordul dumneavoastră explicit. Societatea îşi rezervă dreptul de a dezvălui informaţii despre utilizatori doar în cazul 

în care reglementările legale o cer.

Utilizatorul este responsabil pentru păstrarea confidenţialităţii datelor de înregistrare pe website. Utilizatorul trebuie să

citească şi să cunoască termenii folosirii acestui website, înainte de utilizare. Administratorului website-ului poate 

întrerupe activitatea unui utilizator pe website dacă acesta aduce daune, injurii sau nu respectă termenii de utilizare 

ai webste-ului.

Declinarea responsabilităţii 

mailto:contact@voliovesti.ro


Vel Complex Exim SRL nu îşi asumă responsabilitatea şi nu poate fi făcută responsabilă pentru pagubele sau 

vătămările de orice natură, directe sau indirect, apărute prin folosirea în orice fel a website-ului voliovesti.ro sau în 

urma tranzacţiilor care au loc între un Utilizator şi un Brand Partener. 

Dispute şi Conflicte

Orice conflict apărut între Vel Complex Exim SRL şi parteneri se încearcă a fi rezolvat pe cale amiabilă, prin 

înţelegere între cele două părţi. În cazul în care acest lucru nu este posibil soluţionarea conflictelor se va face prin 

arbitraj organizat de Camera de Comerţ şi Industrie Bucureşti, în conformitate cu Codul de procedură arbitrală al 

acestei Camere. Hotărârea arbitrală este definitiva şi obligatorie. 

Sperăm să utilizaţi cu uşurinţă şi plăcere website-ul Voliovesti şi ne dorim să fiţi  pe deplini mulţumiţi de 

serviciile oferite. Dacă aveţi sugestii, propuneri pentru a îmbunătăţi serviciile pe care le oferim nu ezitaţi să ni

le comunicaţi. Vom face tot posibilul pentru a le pune în aplicare.


