
 
 

TERMENI ȘI CONDIȚII 
 

Prevederi generale 

Accesul/ vizitarea acestui website de către dumneavoastră se supune Termenilor și 
Condițiilor de utilizare, implică acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la aceștia 

și reprezintă întreaga înțelegere (contractul) dintre părți. 
 

Canasity, în calitate de autor/proprietar/ administrator al site-ului www.Canasity.com, 
denumit generic Site își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment 

conținutul acestui website, aceasta incluzând și secțiunea Termenii de utilizare, fără 
nici un fel de notificare prealabilă. De aceea, vă rugăm să vizitați periodic această 
secțiune pentru a verifica termenii și condițiile pe care ați agreat să le respectați. 

 
Canasity nu poate garanta disponibilitatea și funcționalitatea permanentă a site-ului. 

Canasity nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru corectitudinea și 
integritatea datelor afișate pe site și nici pentru greșelile de afișare. În eventualitatea 

în care există erori, sau dacă datele au fost introduse greșit în baza de date, Canasity 
nu poate fi tras la răspundere. De asemenea, Canasity nu își asumă răspunderea 

pentru folosirea www.Canasity.com sub falsa identitate și nici pentru alterarea 
informațiilor dumneavoastră de către altcineva folosind datele dumneavoastră de 

identificare. 
 

Canasity acordă permisiunea, revocabilă și ne-exclusivă de a vă crea hyperlink-uri 
către paginile Site-ului atâta vreme cât aceste linkuri nu sunt folosite într-un context 

ce ar descrie Canasity într-o manieră falsă, greșită sau jignitoare. Licența acordată nu 
va permite asocierea mărcii Canasity.com cu alte mărci sau nume terțe si nici 

folosirea marcii Canasity.com in scopuri proprii de promovare fara acordul prealabil in 
scris al Canasity. 

 
Continutul site-ului, integral sau partial, nu poate fi reprodus, duplicat, copiat, 

revandut, sau exploatat in orice alte scopuri comerciale fara acceptul scris prealabil al 
Canasity. 

 

Conditii de utilizare  
 

Site-ul este furnizat de catre Canasity asa cum este si atat cat este disponibil. 
Canasity nu garanteaza ca Site-ul, serverele pe care este gazduit, sau e-mailurile 

trimise de pe adresele www.Canasity.com sunt fara virusi sau alte componente 



informatice cu caracter potential daunator. Utilizatorul foloseste Site-ul pe riscul 
propriu, Canasity fiind liber de orice raspundere pentru eventualele daune directe sau 

indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/ vizitarea Site-ului sau ca urmare a 
utilizarii informatiilor de pe Site. Canasity nu este raspunzator pentru erorile sau 

omisiunile care pot interveni in redactarea sau prezentarea materialelor de pe Site. 
Canasity nu acorda nici un fel de garantie pentru continutul si utilizarea acestui Site. 

  
 

Securitate 
 

Efectuarea de operatiuni neautorizate asupra acestui site si tentativa de efectuare a 
acestora, incluzand: utilizarea abuziva, utilizarea frauduloasa, accesul neautorizat, 

modificarea, copierea de informatii in vederea comercializarii lor, blocarea accesului, 
s.a.m.d., vor fi pedepsite conform legii. 

 
Comunicari 

 
Utilizatorii Site-ului pot trimite comentarii, note, sugestii, idei sau observatii cu privire 

la continutul si structura Site-ului, respectiv pot adresa intrebari atata timp cat 
continutul acestora nu este ilegal, obscen, amenintator, defaimator, care sa afecteze 

viata privata, drepturile de proprietate intelectuala, ale Canasity sau ale unor terte 
parti, si care nu contin virusi, deruleaza campanii politice/electorale, solicitari 

comerciale, scrisori in lant, mailinguri de masa, sau orice alta forma de spam. Nu 
puteti folosi o adresa de e-mail falsa sau sa impersonati o alta persoana sau entitate. 
Canasity isi rezerva dreptul, dar nu si obligatia, de a indeparta sau edita o astfel de 

informatie transmisa. 
 

Prin trimiterea unei astfel de informatii, daca nu este altfel specificat, acordati 
Canasity licenta/ dreptul gratuit, ne-exclusiv, perpetuu, irevocabil si sub-licentiabil de 

a publica pe site-ul Canasity.com. Declarati pe proprie raspundere si garantati ca 
detineti sau controlati toate drepturile cu privire la informatiile transmise, ca acestea 
sunt corecte si ca utilizarea acestora nu intra in contradictie cu Termenii si conditiile 
de utilizare, ca nu vor cauza daune catre o terta parte si ca veti despagubi integral 

Canasity sau partenerii/ afiliatii sai pentru toate cererile rezultate din informatia astfel 
transmisa. 

 
  

Drepturi de proprietate intelectuala 
 

Canasity respecta drepturile intelectuale ale unor terte persoane. Daca considerati ca 
munca dumneavoastra a fost reprodusa de o maniera care sa incalce dreptul de 

proprietate intelectuala, va rugam ne adresati o notificare care sa cuprinda: 
 

* semnatura fizica sau electronica a persoanei autorizate sa reprezinte posesorul 
dreptului de proprietate; 

* o descriere a materialelor protejate de drepturi care apreciati ca au fost incalcate; 
* o indicare a locatiei pe Site unde apreciati ca aceste drepturi au fost incalcate; 

* adresa, numarul de telefon si adresa dumneavoastra de e-mail; 
* o declaratie pe proprie raspundere conform careia sunteti convins ca utilizarea in 

disputa nu a fost autorizata de detinatorul drepturilor, ale imputernicitului sau ale legii; 
* o declaratie notariala pe proprie raspundere conform careia actionati cu buna 

credinta, ca notificarea este completa si corecta si ca sunteti detinatorul drepturilor 
sau actionati in numele sau. 



Comanda 
Cumpărătorul poate efectua comenzi prin adăugarea produsului/produselor în coșul 

de cumpărături urmând apoi pașii în care va selecta modalitatea de plată și va 
introduce datele de contact și de livrare. Adăugarea unui produs în coșul de 

cumpărături în lipsa finalizării comenzii nu atrage după sine înregistratrarea unei 
comenzi și implicit nici rezervarea automată a produsului. 

Prin finalizarea comenzii cumpăratorul agrează că toate datele furnizate, necesare 
procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate. 

Livrare: 
Optiuni de expediere: 

1.Ridicare personala: Bucuresti si in locatiile Canasity din tara.

2.Livrare Fan Courier
3.Livrare DHL (International)

Optiuni de plata: 
1.Plata la livrare (Valabila doar pentru livrarile facute pe teritoriul Romaniei)

2.Plata prin card bancar
3.Plata prin transfer bancar

Discount-uri (Reduceri)

În magazinul online, acordăm diferite tipuri de discount-uri la campanii anuntate 
public.Discountul este semnalizat fie prin reducerea aplicata pretului intreg al 

produsului  SAU poate fi aplicat prin folosirea codului/cuponului de discount dedicat 
promotiei respective. Pentru un produs NU se pot aplica mai multe tipuri de discount, 

acestea NU se cumulează. 

Orice cod de reducere poate fi utilizat o singură dată, cu excepția cazului în care este 
prevăzut în mod explicit altfel. În cazul folosirii multiple în mod abuziv, vânzătorul are 

dreptul de a refuza folosirea codului de reducere. 

Canasity NU ofera reduceri preferentiale la achizitonarea produselor noastre. 

Orice dispută va fi soluționată în UE.
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