Termeni si conditii
Folosind avoncosmetics.ro sau orice alt website detinut sau operat de Avon Cosmetics Romania ("website-ul Avon"), va
angajati sa respectati Termenii si Conditiile de folosire prezente. Daca nu sunteti de acord cu Termenii si Conditiile
prezentate, va rugam sa nu folositi website-ul Avon. Ne rezervam dreptul de a modifica Termenii si Conditiile prezente, in
intregime sau partial, in orice moment, cu sau fara trimiterea unei notificari, in prealabil. Trebuie sa verificati intotdeauna
acesti Termeni si Conditii inainte de a folosi website-ul Avon. Faptul ca dumneavoastra continuati sa folositi website-ul
Avon dupa afisarea modificarii acesti Termeni si Conditii reprezinta acceptarea de catre dumneavoastra a acestor
modificari.

Folosire restrictionata
Website-ul Avon este detinut si operat de Avon Cosmetics Romania (numit "AVON," "noi" si "al nostru"). Asupra
continutului website-ului Avon exista un drept de autor in conformitate cu legislatia aplicabila din Romania si din alte tari.
Nici unul dintre materialele prezentate in website-ul Avon nu poate fi copiat, reprodus, distribuit, republicat, incarcat,
prezentat, expediat sau transmis in nici un alt mod. Cu toate acestea, puteti transfera materialul pentru uzul
dumneavoastra personal, necomercial. Acest lucru este posibil cu conditia ca dumneavoastra sa fiti de acord sa
respectati orice instiintare referitoare la dreptul de autor sau alte restrictii continute in orice material inclus sau accesat
prin website-ul Avon si sa includeti orice instiintare de atribuire, drept de autor sau marca comerciala sau orice restrictie in
astfel de material pe care l-ati transferat. Nu va este permis sa folositi materialul transferat cu scop comercial. Modificarea
materialelor sau folosirea materialelor in alte scopuri este o incalcare a dreptului de autor al Avon si a altor drepturi de
proprietate intelectuala.
Sigla "Avon" si celelalte marci comerciale Avon (denumiri comerciale, servicii si embleme) care apar in website-ul Avon
sunt marci comerciale, proprietatea lui Avon Products Inc. si ale oricareia dintre subsidiarele sale. Folosirea oricareia
dintre marcile noastre comerciale si a oricarui alt element continut in website-ul Avon, cu exceptia celor prevazute in mod
expres in Termenii si Conditiile de folosire prezente, este strict interzisa.
In caz contrar, ne vedem nevoiti sa va actionam in instanta pentru recuperarea prejudiciului creat. In acest sens, va
invederam prevederile art. 86 din Legea nr. 84/1998 a Marcilor si Indicatiilor Geografice precum si cele ale art.5 si 6 din
Legea nr.11/1991 cu privire la concurenta neloiala.
„ Art. 86. - Orice utilizare a marcilor sau indicatiilor geografice, contrara practicilor loiale in activitatea industriala sau
comerciala, in scopul de a induce in eroare consumatorii, constituie un act de concurenta neloiala si se pedepseste cu
inchisoare de la o luna la 2 ani sau cu amenda de 15 milioane lei. Actiunea penala se pune in miscare la plangerea
prealabila a persoanei vatamate.”
„ Art. 5. - Constituie infractiune si se pedepse·te cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda de la 25.000.000 lei la
50.000.000 lei: folosirea unei firme, inventii, marci, indicatii geografice, unui desen sau model industrial, unor topografii ale
unui circuit integrat, unei embleme sau unui ambalaj de natura sa produca confuzie cu cele folosite legitim de alt
comercianti.”
„ Art. 6. - Persoana care savarseste un act de concurenta neloiala va fi obligata sa înceteze sau sa inlature actul, sa
restituie documentele confidentiale insusite în mod ilicit de la detinatorul lor legitim si, dupa caz, sa plateasca despagubiri
pentru daunele pricinuite, conform legislatiei în vigoare.”

