Termeni și condiții
Accesand si navigand pe siteul http://www.adyinox.ro acceptati Termenii si Conditiile de utilizare
detaliate mai jos.
A& D ADY INOX nu vinde produse on-line, conform legislatiei in vigoare. Prezentul site este un site
de informare si nu un site de cumparaturi on-line, „cosul" ’ are rolul de a va permite sa ne transmiteti
mai simplu si mai rapid ce produse doriti sa comandati.
Detaliile tehnice, descrierile echipamentelor au caracter informativ si nu creaza obligatii contractuale,
acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare. Producatorul isi rezerva dreptul de a modifica
aceste caracteristici fara o anuntare prealabila . imaginile sunt proprietate A&D ADY INOX care este o
MARCA ÎNREGISTRATĂ si nu se pot folosi , modifica fara acordul acesteia.
Preturile produselor sunt in moneda „Leu" si nu contin TVA. Pentru orice comandă se face plata unui
avans de 50 % conform facturii proforme , , diferenta 50 % se va achita in momentul finalizării/
receptiei/ livrării produselor .
Produsele achizitionate de la A&D ADY INOX beneficiaza de conditii de garantie conforme legislatiei
in vigoare, directivelor europene. Termenul de garantie standard este de 1 an de la data livrarii.( se va
efectura la adresa vanzatorului Voluntari str Tudor Vladimirescu nr 53 ).. Pentru orice solicitare de
reparatii facuta in perioada de garantie de Cumparator care se dovedeste abuziva sau neintemeiata,
Cumparatorul va plati Vanzatorului toate costurile antrenate de celelalte solicitari neintemeiate de
reparatii, pe baza facturii transmise in acest sens de catre Vanzator Cumparatorul va pierde garantia
in cazul in care nu a efectuat instalarea Produselor conform cu personal autorizat.
Livrarea se face prin firma de curierat in toata tara contra cost, la adresa beneficiarului specificate la
efectuarea comenzii ! Costul se calculează volumetric in functie de produse sau se pot ridica de la
sediul nostru / punct de lucru , adresa Tudor Vladimirescu nr 53 Voluntari .
Termenul de finalizare a comenzilor este in functie de complexitatea produselor, de numarul
produselor, de numarul comenzilor si va fi transmis fiecarui beneficiar in oferta. Termenul de livrare
este specificat in zile lucratoare ( 5 zile lucratoare Luni – vineri ) si se calculează din momentul platii
avansului.

