
Preturile produselor prezentate in site sunt exprimate in lei. Pretul de achizitie al produselor prezentat
pe factura va fi acelasi cu cel prezentat pe site la momentul efectuarii comenzii.
In cazul in care pretul sau alte detalii referitoare la produs au fost afisate gresit, inclusiv din cauza
facptului ca au fost introduse gresit in baza de date, ne alocam dreptul de a anula livrarea respectivului
produs si de a anunta clientul in cel mai scurt timp despre eroarea produsa, daca livrarea nu s-a efec-
tuat inca.
Lansarea unei comenzi presupune doar confirmarea de inregistrare a acesteia in cadrul platformei
ogorultau.ro, acceptarea acesteia, disponibilitatea reala a produselor si termenele de livrare conform
informatiilor aparute pe pagina de comanda se vor confirma telefonic sau pe email de catre reprezen-
tantii Ogorultau.ro la confirmarea comenzii.
Termenul de valabilitate al preturilor si ofertei este cel mentionat pe site-ul www.ogorultau.ro. In lipsa
unei mentiuni, preturile pot fi oricand modificate. De asemenea, preturile pot suferi modificari zilnice,
in functie si de evolutia cursului valutar anuntat de Banca Nationala a Romaniei.
Toata oferta si toate promotiile sunt valabile in limita stocurilor disponibile.
. Livrarea produselor
SC OGORUL TĂU SRL isi rezerva dreptul sa efectueze validarea comenzilor inainte de onorarea lor
prin contactarea telefonica a clientilor.
Livrarea se face in intervalul de 1-4 zile de la confirmarea comenzii de catre operatorul ogorultau.ro.
Nu se va accepta decat o adresa de livrare pentru fiecare comanda. Livrarea se va efectua in termenul
de livrare confirmat la data validarii telefonice a comenzii; la livrare este necesara semnatura de pri-
mire dupa verificarea continutului pachetului in prezenta curierului. Orice reclamatie ulterioara in le-
gatura cu lipsa unor elemente din pachetul primit nu poate fi acceptatata de SC OGORUL TĂU SRL.
SC OGORUL TĂU SRL isi rezerva dreptul sa intarzie sau sa anuleze livrari ale produselor comandate
daca acestea nu pot fi onorate din motive independente de SC OGORUL TĂU SRL care includ: indis-
ponibilitatea la producator, actiuni guvernamentale, impedimente de forta majora, razboaie, acte de
terorism, proteste, rascoale, tulburari civile, incendii, explozii, inundatii, epidemii, greve.
In cazul in care clientul nu este gasit la adresa mentionata, curierul nostru va face inca o incercare de a
livra, dupa care comanda va fi returnata, clientul urmand sa suporte costurile unei noi expeditii, indi-
ferent de valoarea produselor comandate.
SC OGORUL TĂU SRL isi rezerva dreptul de a anula o comanda in cazul in care pretul produsului
sau unele caracteristici ale produsului au fost introduse gresit in baza de date, sau afisate gresit, livrar-
ea nefiind inca efectuata.




