Continental AG Website - Informaţii legislative*
(*Aceast text reprezintă o traducere. Singura versiune legală a acestui document este versiunea în limba
germană.)
Utilizarea acestui website, responsabilităţi
Informaţiile din acest site au un rol pur informativ. Reprezintă doar informaţii şi nu oferte în sensul
definit de lege. Informaţii detaliate şi condiţiile contractuale se pot obţine de la dealerii autorizaţi. Nu se
poate încheia un contract numai pe baza datelor prezentate pe site.
Informaţiile prezentate pe site, produsele şi serviciile descrise pot fi modificate sau actualizate de
Continental AG în orice moment fără o notificare prealabilă. Dacă nu se specifica în mod expres, site-ul
Continental AG nu conţine nici o garanţie sau informaţie despre vreo caracteristică a unui produs care ar
putea implica vreo responsabilitate din partea Continental AG fie în mod explicit sau implicit, inclusiv
legat de actualitatea, exactitatea integritatea sau calitatea informaţiei.
Continental AG nu acceptă nici o responsabilitate în legătură cu site-ul web. Răspunderea pentru orice
pagube/deteriorări, pretenţii de compensaţii sau despăgubiri de orice natură ca urmare a utilizării
acestui site, inclusiv infectarea calculatorului cu un virus, sunt prin urmare excluse.
Existenţa şi îndeplinirea obligaţiilor de către Continental AG şi răspunderea faţă de produsele şi serviciile
sale sunt guvernate exclusiv de acorduri contractuale încheiate în conformitate cu standardele în
vigoare la Continental AG şi în termenii şi condiţiile adecvate fiecărui caz.
Înregistrarea şi prelucrarea datelor
Continental AG stochează date cu caracter personal ale utilizatorilor site-ului data, numai dacă a primit
acceptul acestora. Singurele date memorate sunt cele legate de data şi ora accesării, paginile şi site-urile
vizitate, numele providerului de Internet de unde userul accesează site-ul Continental. Continental AG
utilizează informaţia pentru a măsura activitatea site-ului, pentru uz statistic şi pentru a îmbunătăţi
serviciile şi informaţiile puse la dispoziţie prin intermediul site-ului. Datele cu caracter personal ale
utilizatorilor care şi-au dat acordul se folosesc pentru realizarea de sondaje sau în scopul pentru care s-a
obţinut acordul. În conformitatea cu legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal Continental
nu va furniza aceste date către alte companii. Continental AG nu va furniza nici unei companii date (cu
caracter personal sau nu) pentru a fi folosite de acestea.
Cookies
Când vizitaţi site-ul nostru, informaţiile pot fi stocate pe computerul dumneavoastră sub forma de
cookies. Aceşti cookies sunt folosiţi ocazional pentru a optimiza designul site-ul. Puteţi opta să nu

acceptaţi aceste cookies în setările browser-ului dvs. Vă atragem atenţia însă, că anumite funcţii pot să
nu funcţioneze corect în acest caz.
Accesul la informaţii
La cerere, aveţi dreptul să primiţi gratuit informaţii despre datele dumneavoastră cu caracter personal
care s-au stocat. Aveţi dreptul să cereţi corectarea, blocarea sau ştergerea acestora. Dacă aveţi întrebări
în legătură cu aceste probleme, contactaţi Biroul nostru de Protectie al Datelor pe
email: dataprotection@conti.de Dacă accesaţi site-uri sau fişiere din site-urile noastre şi vi se cere să
introduceţi informaţii cu caracter personal, luaţi notă că informaţiile respective se transmit prin Internet
pe căi nesecurizate şi pot fi din această cauză accesate şi folosite de alte persoane neautorizate
Legături către alte website-uri
Legături către alte website-uri operate de terţe părţi vă sunt oferite ca un serviciu. Aceste site-uri sunt
complet independente şi nu sunt controlate de Continental AG. Continental AG nu răspunde de
conţinutul acestora şi nu acceptă nici o responsabilitate pentru conţinutul, respectarea datelor cu
caracter personal sau utilizarea acestor site-uri accesate prin intermediul site-urilor Continental AG.
Disponibilitatea produselor
Acest site poate conţine informaţii despre produse care nu sunt încă disponibile în ţara dvs. Prezentarea
acestor informaţii pe site nu implică intenţia din partea Continental AG să anunţe disponibilitatea
mondială a produsului. Vă rugăm sa consultaţi dealerul sau reprezentantul Continental local pentru
informaţii suplimentare legate de disponibilitatea în viitor a produselor.
Mărci înregistrate şi copyright
Mărcile şi logo-urile ("trademarks") prezentate pe acest site web sunt proprietatea Continental AG sau a
subsidiarelor acesteia. Nici o informaţie prezentată pe site nu poate fi interpretată ca garantând o
licenţă de utilizare sau permisiune de folosire a mărcilor înregistrate. Pentru aceasta este necesar un
consimţământ scris de la Continental AG. Utilizarea neautorizată a mărcilor este strict interzisă.
Continental AG va dispune de drepturile sale de proprietate intelectuală în conformitate cu legile în
vigoare.
Copyright © 2010 Continental AG. Toate drepturile rezervate. Toate textele, imaginile, muzica,
animaţiile, clipurile video, muzicale, sunetele şi celelalte materiale utilizate pe site sunt supuse legislaţiei
dreptului de autor si proprietăţii intelectuale şi aparţin lui Continental AG şi subsidiarelor
acesteia.Continental AG deţine drepturile de autor pentru selectarea, coordonarea şi aranjarea
materialelor pe site. Aceste materiale nu pot fi copiate pentru uz comercial sau de distribuţie nici nu pot
fi modificate sau inserate în alte site-uri.

