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TERMENI ŞI CONDIŢII 

Accesarea, vizitarea, folosirea sau cumpararea produselor prezentate pe site-ul www.salajshop.salajplus.ro 

implica acceptarea termenilor si conditiilor mai jos enumerate. Pentru a fi informat despre toate conditiile de 

utilizare ale acestui site, va rugam sa parcurgeti toate sectiunile urmatoare. De asemenea, Asociatia de 

Dezvoltare Intercomunitara Salaj Plus isi rezerva dreptul de a corecta eventuale omisiuni sau erori in afisare 

care pot surveni in urma unor greseli de redactare, lipsa de acuratete sau erori ale produselor software, fara a 

anunta in prealabil. Aceste erori nu obliga Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Salaj Plus la nicio 

actiune. Va rugam sa cititi cu atentie termenii si conditiile, de fiecare data cand folositi acest site. Continuarea 

folosirii site-ului implica acceptarea modificarilor efectuate.   

Magazinul online găzduit de Site-ul www.salajplus.ro  este deţinut de Asociatia de Dezvoltare 

Intercomunitara Salaj Plus, având sediul în Zalau, Piata 1 Decembrie, nr.11, având CIF : 30910628 (numit în 

cele ce urmează şi proprietarul magazinului sau Salaj Shop). Magazinul online este operat în conformitate cu 

prevederile acestor Termeni şi Condiţii, care se completează cu prevederile legii aplicabile. Programul 

personalului magazinului online Salaj Shop este de LUNI pana VINERI intre orele 7:30 - 16:00. 

Navigarea pe acest Site şi folosirea Magazinului online implică acceptarea în totalitate a Termenilor şi 

Condiţiilor. Utilizatorul site-ului si/sau Clientul declară că a înţeles pe deplin şi este de acord cu  Termenii şi 

Condiţiile prezentate mai jos. 

Definiţii ale unor termeni folosiţi în Termeni şi Condiţii: 

Vânzator –ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ  Sălaj Plus  prin magazinul Sălaj Shop. 

Cumpărător – persoana fizica / persoana juridica sau orice entitate juridica care isi face sau nu un Cont în Site 

şi efectueaza o Comandă. 

Client – persoana fizica / persoana juridica care are sau obtine acces la CONTINUT, prin orice mijloc de 

comunicare pus la dispozitie de catre Salaj Shop (electronic, telefonic, etc).  

Comanda – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vanzator si Cumparator prin 

care Cumparatorul transmite Vanzatorului, prin intermediul Site-ului intentia sa de a achizitiona Bunuri si 

produse de pe Site. Document electronic prin intermediul căruia  Clientul îşi exprimă faţă de Vânzător intenţia 

fermă şi irevocabilă de a cumpăra produsele selectate. 

Contract  Contractul de Vânzare – Cumpărare în formă electronică încheiat la distanţă între Vânzător şi Client, 

având ca obiect Produsele arătate în Comandă şi confirmate ulterior prin e-mail de către Vânzător, pentru Preţul 

aplicabil Produselor indicat pe Site şi confirmat ulterior prin e-mail de către Vânzător, plătit de către Client 

conform specificaţiilor din Termeni şi Condiţii.  Contract – reprezinta contractul la distanta incheiat intre 

Vanzator si Cumparator, fara prezenta fizica simultana a Vanzatorului si a Cumparatorului. 
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Curier Compania specializată în curierat de bunuri, aleasă de Vânzător. 

Newsletter Mijloc de informare, transmis periodic de Vânzător prin mijloace electronice (e-mail, sms etc), cu 

privire la Produsele și/sau promoțiile/campaniile Vânzătorului dintr-o anumită perioadă, fără a conține vreun 

angajament al Vânzătorului față de Client. 

Produse Articolele  souvenir, de îmbrăcăminte, încălțăminte, accesorii, așa cum sunt acestea prezentate pe Site 

la secțiunea magazin online, cu privire la care Clientul a plasat o comadă acceptată ulterior de către Vânzător. 

Review – o evaluare scrisa de catre detinatorul sau beneficiarul unui produs, evaluare redactata pe baza 

experientei personale si capacitatii acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune daca produsul sau 

respecta sau nu specificatiile mentionate de catre producator. 

Comentariu – apreciere sau observatie cu scop critic, pe marginea unui Review sau a unui alt comentariu. 

Intrebare – formula de adresare catre alti Utilizatori/Clienti/Cumparatori cu scopul de a obtine informatii 

despre produsele sau serviciile din pagina respectiva. 

Raspuns – informatie scrisa care este transmisa Utilizatorului/Clientului/Cumparatorului care a adresat o 

Intrebare in Site, in pagina unui anumit produs. Raspunsul reprezinta o explicatie oferita de un 

Utilizator/Client/Cumparator unui alt Utilizator/Client/Cumparator in cadrul unei discutii. 

Document – prezentele Termene si Conditii. 

Site www.salajshop.salajplus.ro 

Utilizator Orice persoană care vizitează Site-ul, chiar dacă nu plasează o Comandă 

Vânzător Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Salaj Plus, Zalau, Salaj, Piata 1 Decembrie 1918, nr.11 

având CIF: 30910628. 

Pret si Modalitati de plata :  Nu suntem platitori de TVA .  Pretul de achizitie va fi acelasi cu cel prezentat pe 

site la momentul achizitiei, pret la care se adauga si costurile de livrare. Ne rezervam dreptul de a modifica 

preturile, fara nici un preaviz sau notificare in prealabil. 

Plata se poate face: 

 in numerar, la livrare (sistem ramburs); 

 prin banca prin virament bancar in contul vanzatorului Salaj Shop prin A.D.I. Salaj Plus in contul 

deschis la Banca Comerciala Romana, RO35RNCB 0214130213620001. Livrarea produselor se va face 

numai dupa intrarea banilor in contul nostru. Confirmarea platii poate dura intre 24 si 48 de ore in 

functie de procesarea platii intre bancile implicate. 
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Livrarea Produselor : Livrarea produselor se face pe intreg teritoriul tarii in termen de 2 - 4 zile  lucratoare 

de la data primirii comenzii. 

 In perioada Sarbatorilor legale exista posibilitatea sa intervina intarzieri la livrarea coletelor de pana la 

7 zile, insa facem tot posibilul ca volumul mare de comenzi sa nu afecteze termenul standard.  

Sambata, Duminica si in sarbatorile legale nu se expediaza comenzi. In cazul in care comanda poate suferi 

intazieri de livrare, cumparatorul va fi anuntat prin e-mail la adresa mentionata in comanda. 

Livrarea comenzilor se face prin curier rapid, la adresa specificata de client. 

Termenii si conditiile prezentate respecta legislatia in vigoare: Legea 365/2002 privind comertul electronic 

si Legea 51/2003 pentru aprobarea OUG 34/2014 referitoare la regimul juridic al contractelor la distanta. 

DOCUMENTE CONTRACTUALE 

1. Prin inregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumparatorul este de acord cu forma de comunicare prin care 

Vanzatorul isi deruleaza operatiunile comerciale. 

2. Notificarea primita de catre Cumparator, dupa efectuarea Comenzii are rol de informare si nu reprezinta 

acceptarea Comenzii. Aceasta notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic. 

3. Pentru motive justificate, Vanzatorul isi rezerva dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor si/sau Serviciilor 

din Comanda. Daca modifica cantitatea de Bunuri si/sau Servicii din Comanda va anunta Cumparatorul la 

adresa de e-mail sau la numarul de telefon puse la dispozitia Vanzatorului la efectuarea Comenzii si va returna 

suma achitata. 

4. Contractul se considera incheiat intre Vanzator si Cumparator in momentul primirii de catre Cumparator de 

la Vanzator, prin intermediul postei electronice si/sau SMS a notificarii de expediere a Comenzii. 

POLITICA DE VANZARE ONLINE 

1. Accesul in vederea efectuarii unei Comenzii ii este permis oricarui Client/Cumparator. 

Pentru motive justificate Vanzatorul isi rezerva dreptul de a restrictiona accesul 

Clientului/Cumparatorului in vederea efectuarii unei Comenzi si/sau la unele din modalitatile de plata 

acceptate, in cazul in care considera ca in baza conduitei sau a activitatii Clientului/Cumparatorului pe 

Site, actiunile acestuia ar putea prejudicia in vreun fel vanzatorul 
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2. Comunicarea cu Vanzatorul se poate realiza prin interactiunea directa cu acesta sau prin adresele mentionate 

la sectiunea “contact” din Site. Vanzatorul are libertatea de a gestiona informatiile primite fara a fi nevoit sa 

aduca justificari pentru aceasta. 

3 In cazul unui volum de trafic neobisnuit de mare provenit din partea unei retele de internet, Vanzatorul isi 

rezerva dreptul de a cere Clientilor/Cumparatorilor introducerea manuala a codurilor de validare de tip captcha, 

in vedere protejarii informatiei din cadrul Site-ului. 

4. Vanzatorul poate publica pe Site informatii despre Bunuri si/sau Servicii si/sau promotii practicate de catre 

acesta sau de catre oricare alt tert cu care acesta are incheiate contracte de parteneriat, intr-o anumita perioada 

de timp si in limita stocului disponibil. 

5. Toate tarifele aferente Bunurilor si/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate in lei (RON)  

 

 


