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Cumparator – persoana juridical  care  efectueaza o Comanda. 
Client – persoana juridica care are sau obtine acces la CONTINUT, prin orice mijloc 
de comunicare pus la dispozitie de catre Top Ingrediente SRL (electronic, telefonic, 
etc). 
Comanda – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre 
Vanzator si Cumparator prin care Cumparatorul transmite Vanzatorului, prin 
intermediul Site-ului intentia sa de a achizitiona produse de pe Site. 
Bunuri  – orice produs mentionat in Comanda, care urmeaza a fi furnizate de catre 
Vanzator, Cumparatorului ca urmare a Contractului incheiat. 
Campanie – actiunea de a expune in scop comercial, un numar finit de bunuri avand 
un stoc limitat si predefinit, pentru o perioada limitata de timp stabilita de catre 
Vanzator. 
Contract – reprezinta contractul la distanta incheiat intre Vanzator si Cumparator, 
fara prezenta fizica simultana a Vanzatorului si a Cumparatorului. 
Continut 

• toate informatiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin 
utilizarea unui echipament electronic; 

• continutul oricarui e-mail trimis Cumparatorilor de catre Vanzator prin mijloace 
electronice si/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil; 

• orice informatie comunicata prin orice mijloc de catre un angajat/colaborator al 
Vanzatorului, Cumparatorului, conform informatiilor de contactare, specificate sau nu 
de catre acesta; 

• informatii legate de Bunurile furnizate  de Vanzator intr-o anumita perioada; 

• date referitoare la Vanzator, sau alte date privilegiate ale acestuia. 

Review – o evaluare scrisa de catre detinatorul sau beneficiarul unui produs, 
evaluare redactata pe baza experientei personale si capacitatii acestuia de a realiza 
comentarii calitative și de a spune daca produsul  respecta sau nu specificatiile 
mentionate de catre producator. 
Rating – modalitate de exprimare a gradului de satisfactie a unui 
Utilizator/Client/Cumparator fata de un produs. Rating-ul se exprima sub forma 
aprecierilor : slab, mediu, bun, foarte bun, excelent. Acest grad de satisfactie va fi 
asociat intotdeauna review-ului scris de Utilizator/Client/Cumparator asupra unui 
produs sau serviciu. 
Comentariu – apreciere sau observatie cu scop critic, pe marginea unui Review sau 
a unui alt comentariu. 
Intrebare – formula de adresare catre alti Utilizatori/Clienti/Cumparatori cu scopul de 
a obtine informatii despre produsele sau serviciile din pagina respectiva. 
Raspuns – informatie scrisa care este transmisa 
Utilizatorului/Clientului/Cumparatorului care a adresat o Intrebare in Site, in pagina 
unui anumit produs. Raspunsul reprezinta o explicatie oferita de un 



Utilizator/Client/Cumparator unui alt Utilizator/Client/Cumparator in cadrul unei 
discutii. 
Document – prezentele Termene si Conditii. 
Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv posta 
electronica (e-mail, SMS) asupra Bunurilor sau a promotiilor desfasurate de 
Vanzator intr-o anumita perioada, fara niciun angajament din partea Vanzatorului cu 
referire la informatiile continute de acesta. 
Tranzactie – incasarea sau rambursarea unei sume rezultata din vanzarea unui Bun 
Cumparatorului de catre Vanzator, indiferent de modalitatea de livrare. 
Specificatii – toate specificatiile si/sau descrierile Bunurilor si Serviciilor asa cum 
sunt precizate in descrierea acestora. 
 

 

Politica de vanzare Online 
 
1. Accesul in vederea efectuarii unei Comenzii ii este permis oricarui 
Client/Cumparator. 
Pentru motive justificate Top Ingrediente SRL isi rezerva dreptul de a restrictiona 
accesul Clientului/Cumparatorului in vederea efectuarii unei Comenzi si/sau la unele 
din modalitatile de plata acceptate, in cazul in care considera ca in baza conduitei 
sau a activitatii Clientului/Cumparatorului pe Site, actiunile acestuia ar putea 
prejudicia in vreun fel SC Top Ingrediente SRL. In oricare dintre aceste cazuri, 
Clientul/Cumparatorul se poate adresa Departamentului de Relatii cu Clientii al 
pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea masurilor 
susmentionate. 

2. Comunicarea cu Vanzatorul se poate realiza prin interactiunea directa cu acesta 
sau prin adresele mentionate la sectiunea “contact” din Site. Vanzatorul are 
libertatea de a gestiona informatiile primite fara a fi nevoit sa aduca justificari pentru 
aceasta. 
3. SC Top Ingrediente  poate publica pe Site informatii despre Bunuri si/sau promotii 
intr-o anumita perioada de timp si in limita stocului disponibil. 
 
4.Toate informatiile folosite pentru descrierea Bunurilor si/sau a Serviciilor 
disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentari multimedia / etc.) nu 
reprezinta o obligatie contractuala din partea Vanzatorului, acestea fiind utilizate 
exclusiv cu titlu de prezentare. 

 

 
 

Documente contractuale 

1. Prin inregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumparatorul este de acord cu forma de 
comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vanzatorul isi deruleaza operatiunile 
comerciale. 
2. Notificarea primita de catre Cumparator, dupa efectuarea Comenzii are rol de 
informare si nu reprezinta acceptarea Comenzii. Aceasta notificare se face electronic 
(e-mail) sau telefonic. 
3. Pentru motive justificate, Vanzatorul isi rezerva dreptul de a modifica cantitatea 
Bunurilor din Comanda. Daca modifica cantitatea de Bunuri din Comanda va anunta 



Cumparatorul la adresa de e-mail sau la numarul de telefon puse la dispozitia 
Vanzatorului la efectuarea Comenzii si va returna suma achitata.. 
4. Documentul si informatiile puse la dispozitie de catre Vanzator pe Site vor sta la 
baza Contractului.  

 

 


