Termeni si Conditii
1. Acceptul dumneavoastra
Utilizand si/sau vizitand acest website (inclusiv tot continutul disponibil prin acest site) acceptati
automat termenii si conditiile de utilizare ale site-ului.
2. Website-ul Dreambike.ro
Termenii si conditiile sunt aplicabile în cazul tuturor utilizatorilor site-ului. Acest site poate
contine linkuri spre alte site-uri, care nu sunt proprietatea sau nu sunt sub controlul
Dreambike.ro.
Dreambike.ro nu are control si nu-si asuma responsabilitatea pentru continutul, politica sau
practicile oricarui alt site. Prin utilizarea acestui site dumneavoastra absolviti în mod explicit
Dreambike.ro de orice responsabilitate ce ar rezulta din utilizarea dvs a unui alt site. Prin urmare,
va recomandam sa cititi termenii si conditiile pentru fiecare dintre site-urile pe care le vizitati,
atunci cand parasiti site-ul nostru.
Dreambike.ro isi rezerva dreptul de a modifica prezentul acord cu instiintarea utilizatorilor deja
existenti. In cazul in care nu sunteti de acord cu noile modificari, aveti dreptul de a-l refuza
unilateral dar veti pierde accesul la serviciile acestui site. Utilizarea serviciilor site-ului dupa
revizuire, inseamna acceptarea pe deplin a termenilor si conditiilor prezentului acord, inclusiv
modificarile survenite.
Site-ul Dreambike.ro nu este o "casa de licitatii" in sensul juridic al cuvantului, astfel ca site-ul
Dreambike.ro:
- nu are statut de intermediar sau comisionar, neavand obligatii contractuale fata de acele
persoane fizice care doresc sa vanda sau sa cumpere diverse obiecte sau servicii.
- nu realizeaza operatiuni de comert si de cumparare prin intermediul acestor licitatii.
- nu promoveaza produse sau servicii ale unei terte parti.
Crearea unui cont in site-ul nostru este gratuita. Folosirea site-ului pentru cumparea de
obiecte,materiale sau servicii este gratuita.
Utilizarea site-ului si serviciilor Dreambike.ro este gratuita, momentan nu se va percepe nici o
taxa.
Dreambike.ro isi rezerva dreptul de a modifica aceste taxe cu un anunt prealabil.
3. Accesul pe website
a) Accesand site-ul sunteti de accord ca nu veti copia sau distribui nici o parte din acest site în
nici un fel de mediu, fara a obtine în prealabil o autorizatie scrisa de la administratorul acestui
site.
b) Accesand site-ul veti respecta termenii si conditiile acestui site.
c) Pentru a accesa anumite parti ale acestui site, trebuie sa va creati un cont. Nu puteti utiliza
contul altei persoane, fara permisiune. Pentru crearea contului, trebuie sa oferiti informatii
complete si corecte. Dumneavoastra sunteti unic raspunzator de activitatea ce are loc în cadrul
contului dvs si trebuie sa pastrati securitatea parolei contului dvs.
Daca veti fi descoperit ca ati folosit date false la crearea contului, site-ul Dreambike.ro isis
rezerva dreptul de a suspenda acel cont.

Trebuie sa anuntati imediat administratorul site-ului în cazul în care securitatea contului dvs este
compromisa sau contul este utilizat neautorizat de catre altcineva.
Chiar daca Dreambike.ro nu este responsabil pentru daunele cauzate de utilizarea neautorizata a
contului, dvs ati putea fi raspunzator de daunele cauzate site-ului sau altora prin utilizarea
neautorizata.
d) Sunteti de acord sa nu folositi nici un sistem automat, care acceseaza site-ul într-o maniera
care trimite mai multe mesaje de cereri site-ului Dreambike.ro intr-o perioada de timp,
rezonabila pentru ca o persoana sa poata sa utilizeze aceasta conventie.
e) Inainte de a incheia o tranzactie, contactati vanzatorul sau cumparatoul folosind sistemul
intern de mesagerie. Site-ul Dreambike.ro ofera un sitem de feedback (calificative) pentru a
realiza o anumita reputatie pentru cumparatori si vanzatori, astfel ca dvs. puteti vedea cat de
serios este utilizatorul respectiv. Prin folosirea acestui site, va asumati in totalitate orice risc.
f) Site-ul Dreambike.ro isi rezerva dreptul de a suspenda orice licitatie si/sau utilizator care
desfasoara activitati ilegale pe siteul nostru, incluzand, dar nu limitiandu-se la:
- vanzarea de arme cu munitie, munitie, droguri, substante halucinogene, plante interzise spre a fi
comercializate in Romania, pastille interzise in Romania.
- utilizarea de cuvinte obscene/defaimatoare la crearea numelui de utilizator
- utilizarea unui nume de utilizator secundar pentru plasarea de oferte la licitatiile proprii sub
orice forma
- trimiterea de mesaje comerciale catre utilizatorii care liciteaza la licitatiile altor membrii care
vand articole asemanatoare sau identice cu propriile licitatii;
- postarea de comentarii vulgare, profanatoare, rasiste sau amenintatoare la adresa altor membrii
in sectiunea de feedback(calificative);
- postarea de comentarii care includ informatii personale de identificare ale altor membrii in
sectiunea de feedback(calificative);
- postarea in cadrul descrierii produselor sau a titlului, a informatiilor personale de contact ale
vanzatorilor;
- propunerile de cumparare inaintate de cei care liciteaza, direct catre vanzatori, prin email, prin
mijloacele puse la dispozitie pe site sau prin orice alt mijloc de comunicare;
Ca vanzator, pentru toate articolele pe care le puneti in vanzare, aveti obligatia de a cunoaste
toate reglementarile legale in vigoare privind comercializarea obiectelor/materialelor si
serviciilor respective.
4. Drepturile proprietatii intelectuale
Dreambike.ro îsi rezerva toate drepturile pentru acest site si pentru continutul acestuia. Sunteti de
acord a nu va angaja în utilizarea, copierea sau distribuirea materialelor postate unei terte parti,
în interes comercial.
Daca downloadati sau printati o copie a continutului pentru uz personal, trebuie sa detineti toate
drepturile de autor sau avizul proprietarilor continutului.
In legatura cu produsele/materialele vandute/oferite spre vanzare, sunteti de asemenea de acord:
- sa nu oferiti spre vanzare produse/materiale care sunt protejate de drepturile de autor, sau alte
drepturi de proprietate ale unei terte persoane, incluzand drepturile la intimitate si publicitate,
decat daca sunteti proprietarul acestor materiale sau aveti consimtamantul proprietarului sau
autorului de drept
- sa nu oferiti spre vanzare produse/materiale care ar putea dauna site-ului Dreambike.ro

- sa nu folositi limbaj obscen, defaimator, amenintator, pornografic, de hartuire, care sa instige la
ura, la adresa rasei sau etniei.
- sa nu oferiti spre vanzare produse/materiale care sa violeze vreo lege sau sa fie nepotrivita în
vreun fel;
Dreambike.ro nu permite activitatile în vederea încalcarii dreptului de autor sau încalcarea
drepturilor proprietatii intelectuale în cadrul acestui site, iar site-ul Dreambike.ro va suspenda
licitatiile/anunturile postate daca va fi anuntat ca aceste materiale încalca drepturile intelectuale
ale altor persoane.
De asemenea, Dreambike.ro va interzice accesul utilizatorilor care incalca drepturile de
proprietate în mod repetat.
Dreambike.ro îsi rezerva drepturile de a decide daca produsele/materialele vandute/oferite spre
vanzare sunt sau nu adecvate si daca încalca sau nu vreun drept de autor sau violeaza dreptul de
proprietate intelectuala, cum ar fi ( dar fara a fi limitativ prezentate) : pornografie, materiale
obscene sau defaimatore. Dreambike.ro poate interzice accesul utilizatorilor si poate înlatura
licitatiile/anunturile care încalca Termenii si Conditiile amintite, la un moment dat, fara o
prealabila înstiintare.
Daca sunteti proprietarul unui drept de autor si considerati ca vreun utilizator v-a încalcat dreptul
de proprietate, puteti trimite o notificare administratorului, alaturi de dovada conform careia
sunteti îndreptatit sa actionati în calitate de proprietar al materialului.
Sunteti constient ca în timpul utilizarii site-ului va expuneti la informatii/licitatii postate dintr-o
varietate de surse si ca Dreambike.ro nu este raspunzator de acuratetea, utilitatea, siguranta
materialelor/obiectelor oferite spre vanzare sau gradului în care acestea respecta drepturile de
proprietate.
Accesand site-ul Dreambike.ro sunteti de acord sa renuntati, la orice drepturi legale sau
despagubiri pe care le le-ati putea pretinde de la Dreambike.ro.
5. Declaratie de garantie
Sunteti de accord ca prin utilizarea Dreambike.ro sunteti de accord sa va asumati orice risc.
Dreambike.ro nu ofera nici o garantie sau reprezentare vizavi de acurateatea sau de cat de
complet este continutul acestui site si nu isi asuma nici o responsabilitate pentru: orice erori,
greseli sau lipsa de acuratete a continutului, vatamare corporala sau a proprietatii de orice natura,
rezultand prin accesul dvs. la siteul si serviciile noastre, orice acces neautorizat sau folosinta
serverelor noastre securizate si/sau orice intrerupere sau stopare a transmisiilor dinspre sau catre
siteul Dreambike.ro, orice erori, virusi, cai troieni, sau de genul carora pot fi transmise catre sau
prin siteul nostru de catre o parte terta si/sau orice erori sau omisiuni in orice continut sau pentru
orice pierdere sau stricaciune de orice fel aparuta ca rezultat al folosintei oricarui
produs/obiect/material vandut sau oferit spre vanzare pe site-ul Dreambike.ro.
Site-ul Dreambike.ro nu garanteaza si nu-si asuma responsabiliatea pentru orice produs, material
sau serviciu oferit spre vanzare de catre o parte terta prin siteul Dreambike.ro, sau orice site cu
hyperlink sau present in orice banner sau alte fel de publicitate, si Dreambike.ro
Nu va fi parte la sau in orice alt fel responsabil pentru monitorizarea oricaror tranzactii dintre
dvs. si o parte terta ofertoare de produse sau servicii.
In ceea ce priveste cumpararea oricarui produs sau serviciu prin orice modalitate, ar trebui sa va
folositi buna dvs. judecata si sa o execitati cu atentie atunci cand este cazul.

6. Limitarea raspunderii
In nici un caz site-ul Dreambike.ro nu va fi pasibil fata de dvs. pentru orice daune directe,
indirecte, incidentale, speciale punitive sau de consecinta ce rezulta din:
orice erori, greseli sau lipsa de acuratete a continutului, vatamare corporala sau a proprietatii de
orice natura, rezultand prin accesul dvs. la siteul si serviciile noastre, orice acces neautorizat sau
folosinta serverelor noastre securizate si/sau orice intrerupere sau stopare a transmisiilor dinspre
sau catre siteul Dreambike.ro, orice erori, virusi, cai troieni, sau de genul carora pot fi transmise
catre sau prin siteul nostru de catre o parte terta si/sau orice erori sau omisiuni in orice continut
sau pentru orice pierdere sau stricaciune de orice fel aparuta ca rezultat al folosintei oricarui
produs/obiect/material vandut sau oferit spre vanzare pe site-ul Dreambike.ro.
Site-ul este controlat si oferit de catre Dreambike.ro cu facilitatile sale din Romania.
Dreambike.ro nu afirma ca site-ul Dreambike.ro este potrivit sau disponibil pentru folosinta în
alte locatii. Cei ce acceseaza sau folosesc site-ul Dreambike.ro din alte jurisdictii, sunt
responsabili fata de legea locala.
7. Exceptii de la penalitati
Sunteti de acord sa aparati, sa exceptati de la penalitati si sa tineti Dreambike.ro de si împotriva
oricaror si tuturor daunelor obligatiilor, pierderilor, pasibilitatilor, costurilor sau datoriilor
cererilor (incluzand dar nelimitandu-se la onorariile avocatilor) izvorand din: folosinta si accesul
dvs la siteul Dreambike.ro, violarea din partea dvs a oricaror Termeni si Conditii, violarea de
catre dvs a oricaror drepturi a unei parti terte incluzand fara limitare orice drept de proprietate
intelectuala, proprietate, sau privat; sau orice sustinere ca una dintre licitatiie utilizatorilor a
cauzat daune unei terte parti.
8. Posibilitatea de a accepta termenii de utilizare
Prin acceptarea prezentelor conditii afirmati fie ca aveti peste 18 ani, sau sunteti minor capacitate
de exercitiu restransa si aveti consimtamantul parintelui sau tutorelui legal si sunteti în masura si
competent sa intelegeti termenii, conditiile, obligatiile afirmatiile reprezentarile si garantiile
stabilite mai sus si sa-i respectati. În orice caz, sustineti ca aveti peste 16 ani, deoarece siteul
Dreambike.ro nu se adreseaza copiilor sub 16 ani. Daca sunteti sub varsta de 16 ani va rugam sa
nu folositi siteul Dreambike.ro.

