Termeni si conditii
Aici se regasesc la conditiile in care poate fi utilizat site-ul www.quattrotravel.ro. Va rugam cititi cu atentie acesti termeni si conditii
contractuale inainte de a utiliza pagina de internet Quattro Travel.
Site-ul www.quattro-travel.ro este detinut si administrat de societatea
Sc Quattro Travel SRL

Acceptarea termenilor si conditiilor
Utilizand acest site sunteti de acord in totalitate cu acesti Termeni si
conditii, fara nici o alta restrictie. Daca nu sunteti de acord cu unul din
punctele descrise, nu puteti utiliza acest site in nici un fel.
Serviciile Quattro Travel
Quattro Travel va pune la dispozitie un sistem care va ofera
posibilitatea de a cauta si verifica disponibilitati pentru diferite servicii
turistice.
Quattro Travel actioneaza ca si agent pentru terti furnizori cum sunt:
hoteluri, pensiuni, altii (furnizori de servicii turistice).
Quattro Travel nu-si asuma nicio responsabilitate pentru produsele si
serviciile turistice oferite de furnizorii de servicii turistice si nu
garanteaza in nici un fel (fie explicit sau implicit) acuratetea sau
calitatea produselor si a serviciilor reflectate pe acest site.
Informatiile publicate pe site
Quattro Travel ofera prin intermediul site-ului informatii cu titlu
general, cu scop consultativ. Va rugam notati ca informatiile publicate
pe Site pot fi modificate oricand. Quattro Travel nu garanteaza ca
informatia de pe site (incluzand tarifele, descrierile sau datele) nu poate

avea erori sau lipsuri, dar va depune tot efortul pentru a corecta erorile
de indata ce ne sunt aduse la cunostinta.
Informatiile si fotografiile din prezentarea unitatilor de cazare au
caracter informativ si sunt furnizate de catre partenerii nostri sau
preluate de pe site-urile de prezentare ale acestora . Va recomandam
sa consultati site-urile oficiale ale hotelurilor sau sa cereti informatii
actualizate agentiei.
Utilizarea site-ului
Quattro Travel nu este responsabila pentru aptitudinile utilizatorilor de
a accesa ori utiliza site-ul si nu garanteaza ca site-ul nu poate fi afectat
de virusi sau alte actiuni care pot genera defectiuni sau alte pierderi.
Obligatiile utilizatorului
Sunteti de acord sa respectati urmatoarele obligatii incluzand (fara a se
limita):
- interzicerea transmiterii materialelor politice, pornografice, rasiste sau
a altor materiale care contravin legii
- obligativitatea de a nu altera, copia, transmite, distribui, vinde, afisa,
licentia sau reproduce continutul site-ului cu exceptia utilizarii in scop
personal si necomercial a unei singure copii a informatiei continuta in
site.
Sectiunea newsletter
Puteti subscrie la newsletter-ul agentiei, care va va fi trimis catre adresa
dvs. de e-mail si va include noutati si oferte speciale precum si alte
informatii.
Interzicerea accesului pe site

Quattro Travel isi rezerva dreptul de a va interzice oricand accesul pe
site fara o notificare prealabila.
Legaturi catre alte site-uri
Acest site poate contine legaturi catre alte pagini web externe si
operate de alte parti implicate.
Quattro Travel nu are nici un control sau asociere cu aceste pagini web
si nu isi asuma nici o responsabilitate in legatura ca acuratetea,
integritatea sau calitatea acestor pagini web ale partior implicate.
Continutul acestor pagini web externe nu reflecta produsele, serviciile
sau informatiile furnizate de Quattro Travel. Orice opinii referitoare la
continutul acestor pagini web externe vor trebui redirectionate catre
administratoriil paginilor in cauza.
Modificari asupra site-ului
Quattro Travel poate modifica design-ul sau continutul site-ului, inclusiv
disponibilitatea furnizorilor serviciilor turistice, baza de date, precum si
alte caracteristici ale site-ului.
Copyright si Marca Inregistrata
Copyright-ul, drepturile de proprietate si continutul site-ului apartin
Quattro Travel. Materialul continut pe site este proprietatea Quattro
Travel sau a afiliatilor sai, exceptand cazul in care sunt recunoscute ca
apartinand altor parti implicate.
Numele Quattro Travel precum si celelalte marci, logo-uri sau elemente
grafice continute in site sunt marci inregistrate ale Quattro Travel sau
ale afiliatilor sai. Alte nume de companii, produse sau servicii care apar
pe site pot fi marci inregistrate ale respectivilor proprietari
Nu aveti nici un drept sau licenta de utilizare a acestor marci
inregistrate.

Daca considerati ca fotografiile sau textele publicate pe site-ul nostru
incalca legea dreptului de autor va rugam sa ne sesizati acest lucru,
mentionand pagina si continutul care contravin legii. Quattro Travel
utilizeaza materiale promotionale puse la dispozitie de terti si nu poate
controla sau verifica originea acestora. Quattro Travel va retrage
imediat din site-urile sale orice material ilegal si va informa partea
vatamata despre acest lucru.
Modificari ale termenilor si conditiilor
Quattro Travel isi rezerva dreptul de a modifica sau actualiza oricand
termenii si conditiile referitoare la utilizarea acestui site, fara notificare
prealabila catre utilizatori. Versiunea actuala a termenilor si conditiilor
va fi afisata pe site din data in care modificarile intra in vigoare.
Continuarea utilizarii acestui site dupa publicarea acestor modificari va
constitui acceptul dvs. cu privire la aceste modificari.

