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Exemplu termeni și condiții
magazin online

Citește aceste resurse pentru a respecta prevederile legale:

Legea nr. 365 din 7 iunie 2002

Ordonanță de urgență 34/2014

ORDIN nr. 433 din 16 iunie 2009

Iar pagina cu termeni și condiții a magazinului tău o poți structura în felul următor:

Capitolul 1. Termeni și definiții

În această secțiune va trebui să prezinți toate entitățile la care vei face referire în

acest contract.

Spre exemplu, în textul contractului vei folosi cuvinte precum "Noi", "Magazinul",

"Cumpărătorul", "Produs".

Fiecare din acești termeni trebuie definiți.

Să luăm două exemple concrete:

Noi - înseamnă Simple Praxis SRL, persoană juridică de naționalitate română

cu numărul de identificare fiscală RO34310596, înregistrată la registrul

comerțului sub numărul J24/309/2015

...

Magazinul - înseamnă toate paginile de internet disponibile la adresa

https://www.adverto.ro și subdomeniile acestei adrese.

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/37075
https://anpc.ro/articol/697/despre-oug-34-2014-privind-drepturile-consumatorilor-in-cadrul-contractelor-incheiate-cu-profesionistii-publicata-in-monitorul-oficial-al-romaniei-nr--427--in-data-de-11-iunie-2014
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/109004
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Vei proceda la fel pentru fiecare termen care are o semnificație specială.

Pe măsură ce redactezi contractul vei adăuga definiții la acest prim capitol.

Și tot aici trebuie să menționezi toate datele de înregistrare și informațiile de

contact ale firmei tale.

Capitolul 2. Modul de aplicare

Trebuie să detaliezi modul în care se aplică acești termeni de utilizare.

Cu alte cuvinte, trebuie să menționezi că termenii și condițiile se aplică la fiecare

accesare a magazinului online și la orice acțiune realizată de utilizatori prin

intermediul site-ului:

în momentul înregistrării contului

la plasarea unei comenzi

la scrierea unei recenzii

...

Specifică faptul că folosirea magazinului tău se poate face doar în baza acceptării

acestor termeni contractuali.

Fără nicio excepție.

Capitolul 3. Produse și servicii

Descrie produsele și serviciile pe care le comercializezi.

Proveniența produselor.

Ce costuri includ prețurile afișate (TVA și alte taxe).

Și orice alt aspect care ți se pare relevant cu privire la ceea ce oferi prin intermediul

magazinului online.
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Capitolul 4. Procedura de comandă

Detalieză întreaga procedură de comandă și modul în care clienții tăi pot

achiziționa produsele sau serviciile pe care le oferi.

Poți grupa informația în subcapitole, pentru a fi mai ușor de parcurs:

4.1 Contul de client

4.2 Metoda și costul de transport

4.3 Metodele de plată

4.4 ...

În această structură vei include fiecare aspect al procesului de comandă specific

magazinului tău.

Și vei detalia fiecare pas parcurs de un potențial client.

Capitolul 5. Dreptul de retragere și procedura de retur

Informează cumpărătorii cu privire la dreptul de a returna produsele în termen de

14 zile din momentul în care au intrat în posesia lor.

Descrie pe larg procedura de retur și eventualele costuri ce pot surveni pentru

clienții tăi (spre exemplu costuri de transport).

Și detaliază condițiile de retur pentru fiecare categorie de produs.

Capitolul 6. Condiții de garanție

Pentru fiecare tip de produs sau serviciu pe care îl oferi, vei descrie:

condițiile de acordare a garanției
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perioada de garanție

și situațiile care pot duce la pierderea garanției

Nu trebuie să detaliezi aceste condiții pentru fiecare produs în parte.

Ci pentru categoriile generale de produse și servicii pe care le comercializezi.

Capitolul 7. Informațiile publicate

În acest capitol vei face referire la:

orice afirmație de marketing de tipul "cel mai mic preț din România"

actualele campanii promoționale

concursurile cu premii

Toate aceste informații trebuie detaliate într-un mod transparent.

Tot aici, vei face referire la informațiile prezentate în secțiunea de blog a

magazinului tău (dacă este cazul).

Capitolul 8. Proprietatea intelectuală

Chiar dacă drepturile de autor sunt de cele mai multe ori subînțelese, cel mai bine

este să faci precizări concrete asupra acestui aspect.

Menționează că întreg conținutul site-ului web este protejat prin intermediul

drepturilor de proprietate intelectuală.

Și detaliază modul în care pot fi (sau nu pot fi) utilizate și reproduse informațiile de

pe site.

De asemenea, în cazul unui magazin online de cele mai multe ori vei folosi imagini

și descrieri ce provin direct de la producători. Și uneori vei fi nevoit să folosești

numele unor mărci înregistrate.

Iar în această situație va trebui să detaliezi cui îi aparțin drepturile de autor și

proprietatea cui sunt.
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Capitolul 9. Răspunderea

Secțiunea este rezervată clauzelor ce fac referire la răspunderea ta.

Limitarea de răspundere pentru eventuale prejudicii cauzate prin folosirea

necorespunzătoare a informațiilor de pe site. Și pentru folosirea necorespunzătoare

a produselor vândute de tine.

Asumarea răspunderii pentru păstrarea confidențialității datelor clienților

magazinului tău.

Și orice alt aspect ce privește interacțiunea dintre cumpărători și site.

Capitolul 10. Dispoziții finale

În acest ultim capitol poți face referire la:

posibilitatea modificării acestor clauze contractuale în orice moment

data ultimei actualizări

orice alt aspect pe care îl consideri relevant


