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 Termeni si condiții de utilizare a site-ului 

(în continuare ”Termeni și Condiții”) 

  

Site-ul https://juliusmeinl.ro/shop/ (denumit în continuare ”SITE”) este detinut si operat de 
Julius Meinl Romania SRL, persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în 
Târgu Secuiesc, Strada Fabricii nr. 1/A, cod poștal 525400, județul Covasna, România, cu 
număr de ordine în Registrul Comerțului J14/533/1991, cod unic de înregistrare fiscală 558580 
(în continuare “JULIUS MEINL”).  

Prin accesarea si folosirea SITE-ului, dumneavoastra sunteti de acord cu politica lui de 
confidentialitate, iar prin plasarea unei comenzi online (cat si telefonic sau prin email) sunteti 
de acord cu termenii si conditiile acestui magazin online, exprimati in conformitate cu 
Ordonanta de urgenta nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor 
incheiate cu profesionistii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. 
Daca nu sunteti de acord cu politica de confidentialitate, termenii si conditiile site-ului, vă 
rugăm să nu continuati accesarea acestuia.  

 

1. Continutul 

CONȚINUTUL se refera la orice informație vizuala, scrisa sau notificare aflate pe SITE sau 
trimise prin intermediul emailului. 

Imaginile folosite si textele de pe SITE au caracter informativ si pot varia sau diferi ocazional 
fata de caracteristicile produselor prezentate. JULIUS MEINL nu isi asuma responsabilitatea 
pentru eventuala neconcordanta dintre produse si pozele acestora furnizate online. 

Continutul este exclusiv cu titlu de prezentare si nu reprezintă o obligație contractuală a 
JULIUS MEINL. 

 

2. Contractul 

Accesarea sau vizitarea in continuare a SITE-ului si/sau achiziționarea oricărui produs 
constituie o acceptare in întregime si necondiționată a Termenilor si Condițiilor si a tuturor 
prevederilor acesteia. Utilizatorul înțelege să utilizeze Site-ul si serviciile oferite prin 
intermediul acestuia in stricta conformitate cu Termenii si Condițiile.  

CONTRACTUL se referă la obligația JULIUS MEINL de a furniza produsele clientului, care a 
plasat o COMANDA, confirmată în scris sau telefonic de către JULIUS MEINL si obligația 
Clientului de a achita în sistem ramburs. 

Notificarea primita pe email imediat după plasarea online a COMENZII nu este considerata o 
confirmare si, drept urmare, nu este considerata un CONTRACT. 

Neacceptarea acestor Termeni si Condiții, ori a oricărei prevederi din acestea, astfel cum 
acestea sunt formulate prin prezentul document, atrage obligația Utilizatorului de a înceta de 
îndată accesarea SITE-ului. 

Prin plasarea COMENZII, Clientul certifică ca are cel puțin 18 ani, prin simpla acceptare a 
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prezentelor Termeni si Condiții. Utilizatorul certifica, de asemenea, prin simpla acceptare a 
prezentelor Termeni si Condiții, ca potrivit prevederilor legale in materie are dreptul sa 
acceseze SITE-ul si își asuma responsabilitatea completa pentru alegerea si utilizarea 
acestuia.  

Utilizatorul, la înregistrare, va furniza date si informații corecte, complete, actuale si valabile, 
iar in caz contrar se va considera ca a încercat să încalce sau a încălcat prevederile 
prezentelor Termeni si Condiții, ceea ce va putea avea ca si consecință închiderea imediata a 
contului sau de Utilizator. 

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui Utilizator sau de a modifica conținutul 
SITE-ului va fi considerată o tentativă de fraudare şi va genera o sesizare a organelor de 
cercetare penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat acest fapt. 

Utilizatorul este răspunzător pentru asigurarea confidențialității datelor propriului cont de 
acces, cum ar fi: numele de utilizator si parola. Utilizatorul este de acord sa isi asume întreaga 
responsabilitate pentru activitatile/actiunile desfășurate pe website cu contul si parola 
acestuia. 

JULIUS MEINL prezuma ca orice persoana, care furnizează parola si numele de utilizator 
corecte pentru accesarea unui cont, este autorizata de Utilizatorul care a creat contul. 

In cazul in care Utilizatorul suspectează ca, din diverse motive imputabile sau nu 
Utilizatorului, confidențialitatea acestor date de acces a fost compromisa, va notifica imediat 

JULIUS MEINLﾠpentru a bloca accesul la cont si de  genera un nou nume de utilizator si 

parola. 

 

3. Comenzi 

COMANDA se refera la acțiunea de a solicita produse sau servicii folosind butonul 
„Finalizează comanda” din coșul de cumpărături. COMANDA este considerata CONTRACT 
intre părți conform celor de mai sus.  

Din motive obiective, JULIUS MEINL își rezerva dreptul de a notifica exclusiv telefonic clientul 
in cazul in care este necesara modificarea numărului de produse din COMANDA. Mai departe, 
clientul va decide daca accepta modificarea sau anulează comanda. 

 

4. Protecția datelor cu caracter personal  

Prelucrarea datelor cu character personal se face în conformitate cu politica de 
confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, disponibilă pe SITE și 
care completează Termenii și Condițiile. 

 

5. Limitarea răspunderii JULIUS MEINL  

JULIUS MEINL nu își asuma nici o responsabilitate pentru eventualele prejudicii rezultate in 
urma folosirii necorespunzătoare a produselor achiziționate prin intermediul Site-ului. 

Clienții înțeleg si acceptă că JULIUS MEINL este absolvita de orice răspundere in 
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eventualitatea producerii oricărei opriri, întreruperi, îngreunări, disfuncționalități sau erori in 
funcționarea Site-ului, in situația unei erori tehnice de orice fel, sau in cazul oricăror erori sau 
întârzieri in legătura cu livrarea a produselor.  

Utilizatorul se obligă să păstreze și să folosească produsele achiziționate conform 
instrucțiunilor de folosire. 

 

6. Copyright 

Conținutul Site-ului, integral si/sau parțial, nu poate fi reprodus, duplicat, copiat, revândut sau 
exploatat in scopuri comerciale fără acceptul scris prealabil al Julius Meinl. 

Marca Julius Meinl este o marca înregistrata si este folosită în mod legal de către Julius Meinl 
Romania SRL.  

Toate imaginile, textele, graficele, fotografiile, simbolurile, elementele de grafica web, 
scripturi, programe precum si orice alte date, mărcile, denumirile comerciale, reprezentările 
grafice, produsele prezentate, postările, descrierile produselor, materialele video sau audio 
sunt protejate prin legile în vigoare. Este strict interzisa orice reproducere, utilizare, copiere 
sau modificare a acestora fără acordul prealabil a societății Julius Meinl Romania SRL. 

Utilizatorul se obliga sa respecte toate drepturile de autor si drepturile conexe acestuia si 
orice alte drepturi de proprietate intelectuala pe care societatea Julius Meinl Romania SRL 
si/sau partenerii săi le dețin asupra/in legătură cu acest Site sau/si produsele comercializate 
aici. 

 

7. Acordul Utilizatorului cu Termenii si Condițiile  

Prin utilizarea acestui website Utilizatorul consimte la respectarea fără rezerve a prezentelor 
Termeni si Condiții. 

Accesarea sau vizitarea in continuare a website-ului, precum si a oricărei componente a 
acestuia constituie o acceptare in întregime si necondiționată a Termenilor si Condițiilor.  

În cazul litigiilor survenite din sau asociate cu Termenii şi Condițiile, se va aplica legislația 
română. Toate pretențiile rezultate din sau in legătură cu Termenii şi Condițiile, precum si in 
legătura cu produsele si serviciile oferite aici vor fi judecate exclusiv de instanțele din 
circumscripția sediului Julius Meinl. 

 

8. Diverse.  

Julius Meinl poate oricând să modifice prezentul Site, aceasta putând adaugă sau elimina 
produse, servicii, etc. De asemenea, Julius Meinl Romania SRL poate oricând sa suspende sau 
sa întrerupă complet sau temporar funcționarea site-ului.  

Julius Meinl poate oricând sa modifice, fără o notificare prealabila, preturile produselor sau 
serviciilor oferite prin intermediul Site-ului.  
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9. Dreptul de a modifica Termenii si Condițiile. Nulități partiale. 

Julius Meinl poate oricând sa modifice, fără o notificare prealabila, Termenii şi Condițiile, de 
exemplu, pentru a corespunde eventualelor schimbări ce survin la nivelul legislației.  

Julius Meinl recomandă consultarea periodică a Termenilor şi Condițiilor.  

Daca anumiți termeni şi anumite condiții se dovedesc a fi inaplicabili(e), aceasta nu va afecta 
restul Termenilor si Condițiilor. 

 

10. Politica de retur si transport 

Conditii inlocuire: 

• In cazul in care produsele livrate de noi nu sunt cele comandate, contactati-ne imediat 
pentru inlocuirea produselor primite cu cele corecte, iar costurile acestui proces 
de retur vor fi suportate de JULIUS MEINL; 

• In cazul in care produsele livrate de noi nu le mai doriti, sau doriti returnare, acest 
lucru este posibil doar in cazul in care produsele au ramas sigilate; in cazul in care 
ati desigilat produsele nu mai puteti face retur, iar costurile de retur vor fi 
suportate de catre client; 

• Daca ati primit produse deteriorate sau defecte din vina magazinului, respectivele 
produse se pot returna. Detaliile acestui proces trebuie discutate cu magazinul, 
costurile de retur sunt suportate de Julius Meinl. 

Pentru produse care sunt deteriorate si observați acest lucru in primele 24 ore de la 
recepționarea coletului, contactati-ne in vederea inlocuirii produsului. Costurile de retur vor fi 
suportate de Julius Meinl in acest caz. 

Returnarea produsului/produselor comandate si livrate se va realiza exclusiv la adresa: Bd. 
Pipera 2C, Voluntari, jud Ilfov, prin predarea personala a acestora de către clientul 
cumpărător ori prin expedierea lor (prin curier, JULIUS MEINL nu ridică produse de la poștă), 
pe cheltuiala cumpărătorului, in termen de 14 zile calendaristice de la data livrării. Julius Meinl 
rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată inclusiv, după caz, costurile livrării, 
fără întârziere nejustificată şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este 
informat de decizia de retragere din contract a consumatorului, sub rezerva constatării 
îndeplinirii condițiilor de înlocuire astfel cum au fost determinate. 

Clientul răspunde pentru orice eventuala diminuare a valorii produselor, daca in urma 
verificarii conformitatii, proprietatilor si functionalitatii produselor se dovedeste ca aceasta 
devalorizare a fost cauzata de manipularea necorespunzatoare de catre acesta. În acest caz, 
Julius Meinl poate fie să refuze rambursarea sumei, fie să restituie suma proporțional cu 
devalorizarea/gradul de deterioare al produsului, cu informarea prealabilă a clientului. 
Evaluarea și dreptul de alegere între cele două variante aparțin exclusiv Julius Meinl. 

Pentru neconformitățile/viciile aparente ale bunului, care nu au fost constatate la momentul 
livrării prin deschiderea coletului, Julius Meinl își rezervă dreptul de a refuza rambursarea 
sumelor încasate, conform dispozițiilor legale aplicabile. 
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Julius Meinl poate refuza colaborarea cu consumatorii care au abuzat de dreptul de a renunta 
la cumparare. Notificarea acestora se va face anterior impunerii restrictiilor privind vanzarea 
de produse. 
 

Pentru a trimite produsele retur, prin curierat, este necesar sa ne transmiteți pe e-mail, la 
adresa: cso@meinl.ro solicitarea dumneavoastră, cu următoarele informații: 

- lista cu produsele propuse spre retur împreuna cu numărul de comanda; 

- motivul returului; 

- numărul de colete trimise spre retur ; 

- contul IBAN si numele complet al expeditorului; 

- adresa de e-mail. 

Pentru produsele returnate care prezintă ambalaje deteriorate sau incomplete, urme de 
uzura, zgârieturi, lovituri, timbrul deteriorat, etc. furnizorul va avea dreptul de a alege dacă 
acceptă sau nu returnarea produselor. 

Contravaloarea produselor comandate, ulterior returnate de catre clientul cumparator, in 
conditiile mai sus mentionate, se va restitui exclusiv prin transfer bancar, in contul transmis 
pe e-mail in termen de 14 zile zile lucrătoare de la data livrării returului. 
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