
TERMENI ȘI CONDIȚII

I. DISPOZIȚII GENERALE:

Prezentul  document  stabilește termenii  și  condiţiile  aplicabile  raporturilor  ce se nasc
între  Wu Xing  şi  fiecare utilizator care accesează pagina de internet www.wuxing.ro
(denumit în continuare „website-ul”). 

Accesul și utilizarea website-ului sunt supuse condițiilor de utilizare prezentate în cele ce
urmează, precum legislației în vigoare aplicabile. 

Accesând și utilizând website-ul, acceptați, fără limitări sau calificări, aceste condiții. În
privinta prelucrării datelor dumneavostră cu caracter personal în contextul interacționării
cu acest website, va rugam sa consultați  Politica de Confidențialitate  disponibilă pe
website.

Vizitarea website-ului implică acceptarea prezentelor condiții de utilizare, sens în care
pentru  folosirea  în  bune  condiții  a  website-ului,  se  recomandă  citirea  cu  atenție  a
prezentului document. 

Website-ul este administrat de S.C. QUICK BEST FOOD S.R.L, societate înregistrată la
Registrul  Comerțului  sub nr.  J40/14979/2011,  având CUI  RO29459401,  cu sediul  în
Bucuresti, Calea Grivitei, nr. 182A, etaj 1, Sector 1. 

Scopul permis pentru utilizarea website-ului este obținerea de informații  și accesul la
produsele și  serviciile oferite  prin  intermediul  acestuia.  Orice utilizare în  alte scopuri
decât acesta nu este permisă. 

Ne rezervăm dreptul  de  a  efectua  modificări  ale  acestor  Termeni  și  Condiții  fără  o
notificare în prealabil. Accesând pagina Termeni și Condiții, puteți citi întotdeauna cea
mai recentă versiune a acestora. 

Ne rezervăm dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial
sau în totalitate, serviciile puse la dispoziția vizitatorilor și a utilizatorilor prin intermediul
acestui website, cu sau fără o notificare prealabilă. Wu Xing nu este răspunzătoare față
de utilizatori  pentru  modificarea,  suspendarea sau întreruperea serviciilor  disponibile
prin  intermediul  website-ului.  Wu Xing  poate  schimba în  orice  moment  conținutul  și
condițiile de folosire a website-ului. Noile condiții devin valabile în momentul în care au
fost făcute publice prin înscriere în acest site și nu au caracter retroactiv. 

II. CONTUL DUMNEVOASTRĂ:

Pentru a accesa anumite secțiuni și/sau informații și/sau pentru a putea comanda și/sau
achiziționa produsele  Wu Xing,  utilizatorul  trebuie să își  creeze un cont  (denumit  în
continuare „contul”). Contul poate fi creat fi de client, scop în care va introduce anumite
date cu caracter personal, fie de către operatorul nostru,  atunci când comanda este
făcută telefonic.
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Utilizatorul  este  responsabil  în  exclusivitate  ca  toate  datele  furnizate  la  data  creării
contului  să  fie  corecte,  complete  și  adecvate,  Wu  Xing  fiind  exonerată  de  orice
răspundere în aceste cazuri.

Wu Xing poate dezactiva un cont în care utilizatorul nu respectă în mod corespunzător
orice termeni și/sau condiții. Contul de utilizator este doar pentru uzul personal și nu îl
puteți transfera. Wu Xing are dreptul să vă suspende/închide contul (inclusiv să ștergem
informațiile pe care le conține) oricând există motive să creadă că este folosit ilegal sau
contrar celor menționate în prezentele Termeni și Condiții.

Dacă faceți o achiziție de produse ca reprezentant al unei persoane juridice va fi nevoie
să  ne  furnizați  și  câteva  informații  despre  acea  entitate  (în  plus  față  de  datele
dumneavoastră) pentru crearea contului, cum ar fi denumire și sediu social, număr de
înregistrare la Registrul Comerțului, cod de identificare fiscală etc.

Când comunicați  cu noi în numele respectivei entități  juridice pe care o reprezentați,
implicit  declarați  că  aveți  autoritatea  de  a  acționa  în  numele  acesteia,  entitatea
respectivă fiind angajată față de Wu Xing din punct de vedere legal.

Folosind setările din contul de utilizator, puteți să vă completați informațiile, să corectați
eventuale erori ivite cu ocazia introducerii datelor și să ne cereți să schimbăm sau să vă
reamintim parola.

III. PRODUSELE WU XING:

Produsele  pot  fi  comandate  și  achiziționate  prin  adăugarea  în  coș,  completarea
formularului de comandă, selectarea metodei de plată și achitarea acestora. În cazul în
care produsele au fost  adăugate în  coșul  de  cumpărături,  fără finalizarea comenzii,
acest lucru nu atrage după sine și nașterea în sarcina Wu Xing a obligației de livrare a
acestora.

De asemenea, facem mențiunea că fotografiile sunt cu titlu de prezentare, astfel că pot
exista diferențe între produsele reale și modul în care acestea apar pe website. 

IV. PREȚUL

Toate prețurile produselor sunt exprimate în lei, conțin TVA și sunt valabile în momentul
plasării comenzii. Toate prețurile afișate sunt în RON. Prețurile afișate nu conțin taxă de
timbru verde, costurile de transport, de livrare sau taxele poștale care vor fi suportate de
utilizator.  Prețul  pentru  produsele  comandate,  TVA-ul  aplicabil  și  alte  taxe  aferente
(când  este  cazul)  sunt  cele  afișate  pe  website-ul  nostru  la  momentul  la  care  ne
transmiteți  comanda  dumneavoastră.  Periodic,  acestea  pot  suferi  schimbări,  dar
schimbările  vor  afecta  doar  comenzile  viitoare,  nu  și  pe  cele  deja  acceptate  și
confirmate.

Costurile de livrare prin curier se percep suplimentar față de prețul produselor și sunt
afișate pe website  atunci  când efectuați  o  comandă.  Acestea depind de metoda de
livrare pentru care optați.
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Depunem toate eforturile pentru ca prețul de pe website să fie corect și complet. Totuși,
dacă  am menționat  greșit  prețul  unui  produs  pe  website,  nu  suntem obligați  să  vă
furnizăm acel produs la prețul menționat, cu condiția să vă notificăm eroarea înainte de
acceptarea comenzii  dumneavoastră.  Într-un  asemenea caz,  veți  putea decide  dacă
doriți  sau nu să comandați  produsul  la prețul  corect.  Dacă nu doriți,  vă vom restitui
integral  orice  plată  încasată  deja,  în  cel  mult  7  zile  calendaristice  de  când  ne-ați
comunicat că nu doriți produsul la prețul corect.

Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și ofertele fără o notificare prealabilă.

 

V. COMANDA ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

Comanda reprezintă înțelegerea consensuală, la distanță, intervenită între utilizator și
Wu Xing cu privire la vânzarea, respectiv achiziționarea unuia sau mai multor produse
de pe website, prin plasarea unei comenzi de către utilizator și acceptarea ei de către
Wu Xing, cu respectarea prevederilor legale și a prezentului document.

Momentul încheierii acordului menționat îl constituie momentul primirii de către utilizator
de la Wu Xing, prin intermediul poștei electronice și/sau telefonic, a confirmării/acceptării
comenzii.  Ne  rezervăm  dreptul  de  a  efectua  verificări  și  de  a  vă  solicita  date
suplimentare înainte de a vă accepta comanda.

Contractul  implică  obligația  dumneavoastră  de  a  ne  plăti  produsele  comandate.
Modalitățile de plată acceptate sunt următoarele:

  Numeral

 Card prin POS

 Online

 Tichete de masa pe suport de hartie (Sodexo, UpDejun, Eden Red)

 Card tickete de masa (Sodexo, UpDejun, Eden Red)

Wu Xing nu stochează detalii referitoare la cardul tău și la plățile efectuate on-line prin
intermediul website-ului nostru. Acestea sunt folosite de Netopia – Mobil Pay – firma
parteneră pentru procesarea securizată a plăților.

Onorarea  comenzii  de  către  noi  e  condiționată  de  disponibilitatea  produselor
comandate. Dacă un produs comandat e momentan indisponibil, vă vom anunța înainte
de acceptarea comenzii, iar dacă ne comunicați că nu doriți să așteptați până devine
disponibil,  vă  vom  restitui  integral  orice  sumă  deja  încasată,  în  termen  de  7  zile
calendaristice de când ne-ați comunicat decizia dumneavoastră.

În cazul achitării on-line a contravalorii comenzii, dacă o comandă nu este livrată sau
aceasta este anulată, indiferent de motive, restituirea contravalorii acesteia se face în
funcție de politicile instituțiilor bancare implicate în tranzacție, Wu Xing neavând nicio
răspundere în acest sens.

VI. LIVRAREA
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Livrarea produselor comandate se face doar în aria de acoperire a Wu Xing. Zona de
livrare poate fi vizualizată https://www.wuxing.ro/ro/livrare.html.

Livrarea produselor se face între orele 11:00-23:00, de luni până duminica, timpul de
livrare fiind între 90 -200 minute. Wu Xing depune toate diligențele să livreze comanda
în  termenul  de  livrare  menționat,  neputând  fi  tras  la  răspundere  pentru  eventuale
întârzieri.

Livrarea produselor se va face la adresa specificată la plasarea comenzii, utilizatorul
fiind  singurul  răspunzător  pentru  corectitudinea  informațiilor  oferite.  De  asemenea,
facem mențiunea că datele de contact ale utilizatorilor pot fi  folosite pentru a facilita
livratorilor posibilitatea de a vă solicita informații cu privire la locul livrării.

VII. RĂSPUNDEREA

Utilizatorul se obligă să acceseze și să utilizează website-ul în scopuri și prin mijloace
care să nu constituie  o utilizare abuzivă.  Prin  utilizare abuzivă se înțelege utilizarea
website-ului  într-un  mod contrar  practicii  în  domeniu,  reglementărilor  și  legislației  în
vigoare sau în orice alt mod care poate produce prejudicii Wu Xing.

Încercăm să ne asigurăm că informațiile disponibile pe website sunt corecte și nu conțin
erori sau omisiuni. Cu toate acestea, nu putem garanta că utilizarea website-ului va fi
fără  erori  de  operare  și  nici  nu  putem garanta  întreaga  funcționalitate,  acuratețe  și
fiabilitatea website-ului și nu oferim nicio garanție, expresă sau implicită, în legătură cu
corectitudinea informațiilor disponibile.

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale întârzieri, erori, omisiuni sau pierderi de
informații  transmise,  generate  de  viruși  sau  alte  programe  distructive  transmise
calculatorului, prin intermediul website-ului nostru, de utilizator sau terți.

Totodată,  nu  putem fi  trași  la  răspundere  pentru  orice  întârziere  în  executarea  sau
pentru neexecutarea furnizării produselor sau serviciilor aferente ca urmare a oricărui
eveniment care este în afara controlului nostru.

VIII. DREPTURI DE AUTOR 

Dreptul de autor pentru informațiile existente pe acest site este deținut de Wu Xing sau
de partenerii săi. 

Conținutul  acestui  website,  textele,  grafica, fotografiile, software-ul,  logo-urile și  orice
alte materiale prezente pe website sunt protejate de legea dreptului  de autor și  sunt
proprietatea Wu Xing sau a partenerilor săi. 

Este interzisă crearea de legături cu acest website ale altor site-uri sau invers, fără un
acord prealabil scris. În situațiile în care acest lucru se întâmplă fără acordul scris al
companiei  Wu  Xing,  aceasta  nu  își  asumă  responsabilitatea  pentru  website-urile
neafiliate  cu  care  website-ul  ar  putea  fi  legat,  pentru  materialele  postate  pe  acest
website de către alte persoane decât cele autorizate de Wu Xing și își rezervă dreptul
de a solicita sancționarea conform legislației în vigoare a oricărei acțiuni de acest tip. 
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Wu  Xing  își  rezervă  dreptul  de  a  împiedica  prin  orice  mijloace  și  de  a  solicita
sancționarea conform legislației în vigoare a persoanelor implicate în distrugerea sau
alterarea website-ului, a conținutului, securității acestuia sau încercarea de a ataca sau
discredita Wu Xing sau pe partenerii săi, produsele, serviciile și angajații acestora. 

Niciun material de pe acest website nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat
fără permisiunea explicită, scrisă a Wu Xing.
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