Termenii si conditiile de utilizare ale casademare.ro
ACORDUL PRIVIND INFORMATIILE CONTINUTE IN SITE SI FOLOSIREA ACESTUIA: VĂ
RUGĂM SĂ CITIŢI CU ATENŢIE TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE FOLOSIRE PREZENTATE MAI
JOS ÎNAINTE DE A FOLOSI SAU DE A OBŢINE ORICE MATERIALE, INFORMAŢII, PRODUSE
SAU SERVICII prin intermediul www.casademare.ro.
ACCESÂND www.casademare.ro VĂ ANGAJAŢI SĂ ACCEPTAŢI, FĂRĂ LIMITARE SAU
CALIFICARE, TOŢI ACEŞTI TERMENI ŞI CONDIŢII DE UTILIZARE.

1. Termeni și condiții de utilizare
Site-ul www.casademare.ro, este deținut și administrat de societatea comerciala MANAT
MAGNUM SRL., având următoarele date de identificare: Cod Unic de Înregistrare RO 22203235,
înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J23/978/2019, cu capital social în valoare de 200 lei și
cu sediul în cu sediul in Voluntari, Ilfov, Sos. Erou Iancu Nicolae, nr. 52-54, VILA A5, ET. 1, CAM. 3, CUI:
RO 22203235, telefon:0748.512.058, E-mail: contact@casademare.ro.
Ne rezervăm dreptul, să schimbăm, să modificăm, să adăugăm sau să ștergem parți ale acestor termeni
în orice moment, fără nici o notificare, și, în măsura în care nu se prevede altfel, aceste modificări vor
deveni efective imediat; ca atare vă rugăm să verificați periodic schimbările în acești termeni. Faptul că
veți continua să folosiți site-ul după efectuarea modificărilor la acest Acord va însemna că acceptați
aceste modificări.
2. Drepturile utilizatorului
Utilizatorul www.casademare.ro are dreptul sa vizualizeze informatiile de pe site, sa tipărească parți
ale conținutului site-ului pe suport de hârtie și să salveze pagini in format electronic doar în scopuri
personale, non-comerciale. Site-ul este disponibil doar pentru persoane fizice sau juridice care pot
încheia contracte valabile în conformitate cu legislația română. În mod nelimitat site-ul și serviciile
oferite de site nu sunt disponibile pentru persoanele sub 18 ani. Materialele localizate în sau prin site
sunt furnizate de noi numai în scopuri de informare.
3. Obligatiile utilizatorului
Acest Site, împreuna cu toate modulele si materialele sale, este proprietatea înregistrată a lui SC
MANAT MAGNUM SRL.
Sunteți de acord sa respectați următoarele obligații incluzând și fără a se limita la:

Obligativitatea de a nu copia, reproduce, republica, încărca, posta, modifica, transmite sau distribui
fără permisiunea lui SC MANAT MAGNUM SRL a site-ului si a materialelor prezentate. Folosirea
neautorizată a acestui site și / sau a materialelor conținute în acest site poate încălca legea
copyrightului, a mărcilor comerciale, legile privind proprietatea intelectuală sau alte legi.
Interzicerea transmiterii materialelor politice, pornografice, rasiste sau a altor materiale care
contravin legii.
Interzicerea de a crea baze de date sau manuale prin descărcarea pagina cu pagina a conținutului
site-ului. Copiile vor fi făcute doar conform termenilor de utilizare.
Informația pe care ne-o furnizați dumneavoastră nouă trebuie să nu conțină nici un virus, „Cai
Troieni”, viermi, bombe logice sau alte metode de programare pentru calculatoare cu scopul de a
interfața sau intercepta sistemul nostru.
Cererile privind redistribuirea sau republicarea de conținut vor fi adresate către SC MANAT
MAGNUM SRL la adresa: contact@casademare.ro
Pentru crearea unui cont sau efectuarea unei rezervari pe site-ul www.casademare.ro Utilizatorul
este obligat să folosească o adresă de e-mail valida. www.casademare.ro poate refuza cererea de
înregistrare în situațiile în care constată că a utilizat informații neconforme cu realitatea sau folosește
serviciile într-un mod neconform cu uzanțele normale.
4. Conținut exterior si politica de cookie-uri
In conținutul site-ului nostru poate fi inclus conținut, modul statistici, adrese către si de la site-uri
externe sau alte materiale de la parți terțe. Acestea sunt pentru că le consideram ca fiind de interes
pentru dumneavoastră sau pentru SC MANAT MAGNUM SRL. Ne declinăm orice responsabilitate
fată de acuratețea, conținutul sau disponibilitatea informațiilor găsite pe site-uri care au legătură cu
siteul. Conținutul acestor site-uri se poate schimba fără să primim notificare in acest sens, de aceea
nu suntem răspunzători pentru conținutul, serviciile sau alte situații in legătura cu sau provenite din
orice alt site. Aceste alte site-uri pot permite propriile lor cookies către utilizatori, pot colecta date,
solicita informații.
Cookie-urile joacă un rol important în facilitarea accesului și livrării multiplelor servicii de care
utilizatorul se bucură pe internet, cum ar fi:
Personalizarea anumitor setări precum: limba în care este vizualizat un site, accesarea preferințelor

vechi prin accesarea butonului ‘’înainte’’ și “înapoi’’.
Cookie-urile oferă deținătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate
site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face și mai eficiente și mai accesibile pentru
utilizatori.
Permit aplicațiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse într-un anumit site
pentru a crea o experiență de navigare mai valoroasă, mai utilă și mai placută.
Ce este un “cookie”? Un “Internet Cookie” (termen cunoscut și ca “browser cookie” sau
“HTTP cookie” sau pur și simplu“cookie” ) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și
numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de
pe care se accesează Internetul.
Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele
mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet.
O vizită pe un website poate plasa cookie-uri pentru:
creșterea performanței website-ului;
o analiză a vizitatorilor;
geotargetting;
înregistrarea utilizatorilor.
De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?
Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la generarea
unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator.
Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.
Securitate si probleme legate de confidențialitate
Cookie-urile NU sunt viruși! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod,
așa că nu pot fi executate, nici nu se pot auto-executa. In consecință, nu se pot duplica sau replica pe
alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi
considerate viruși.
Cookie-urile pot fi totuși folosite pentru scopuri negative. Deoarece stocheaza informații despre
preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cât și pe mai multe alte
siteuri, cookie-urile pot fi folosite ca o formă de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt

conștiente de acest fapt și in mod constant marchează cookie-urile pentru a fi șterse în cadrul
procedurilor de ștergere/scanare anti-virus/anti-spyware.In general browserele au integrate setari de
confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate
și ștergere automată dupa ce utilizatorul a vizitat un anumit site.
Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de
vizitat și folosit.
Este posibilă setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau se poate seta
browserul să accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, dacă un vizitator nu este
înregistat folosind cookie-urile, nu va putea lăsa comentarii.Toate browserele moderne oferă
posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în meniul Opțiuni
/Settings sau în meniul Preferințe / Favorites al browserului.
5. Utilizarea datelor
DUMNEAVOASTRĂ SUNTEŢI DE ACORD CĂ FOLOSIŢI SITE-UL PE PROPRIUL
DUMNEAVOASTRĂ RISC. SC MANAT MAGNUM SRL nu își asuma nici o responsabilitate cu
privire la corectitudinea si exactitatea acestor informații. www.casademare.ro este un site cu conținut
informativ.
SC MANAT MAGNUM SRL nu garantează in nici un fel, explicit sau implicit, realitatea,
actualitatea si integralitatea datelor si informațiilor prezentate pe site. Eventualele neconcordante sau
erori care pot apărea la un moment dat intre conținutul site-ului si informațiile reale nu implica nici o
răspundere, de orice natura, pentru SC MANAT MAGNUM SRL. Ne rezervam dreptul de a
modifica, corecta, îmbunătăți site-ul in orice moment fără o notificare prealabilă. Dumneavoastră
sunteți de acord că SC MANAT MAGNUM SRL nu este responsabila în orice mod pentru
prejudicierea calculatorului dumneavoastră sau pentru interceptarea sau folosirea informațiilor de pe
cardul de credit de către terțe persoane.
6. Clauze de nerăspundere
DUMNEAVOASTRĂ SUNTEŢI DE ACORD CĂ FOLOSIŢI SITE-UL PE PROPRIUL
DUMNEAVOASTRĂ RISC SC MANAT MAGNUM SRL nu își asuma nici o responsabilitate cu
privire la corectitudinea si exactitatea acestor informații. www.casademare.ro este un site cu conținut
informativ. SC MANAT MAGNUM SRL nu garantează in nici un fel, explicit sau implicit,

realitatea, actualitatea si integralitatea datelor si informațiilor prezentate pe site. Eventualele
neconcordante sau erori care pot apărea la un moment dat intre conținutul site-ului si informațiile
reale nu implica nici o răspundere, de orice natura, pentru SC MANAT MAGNUM SRL.
Ne rezervam dreptul de a modifica, corecta, îmbunătăți site-ul in orice moment fără o notificare
prealabilă. Dumneavoastră sunteți de acord că SC MANAT MAGNUM SRL nu este responsabila în
orice mod pentru prejudicierea calculatorului dumneavoastră sau pentru interceptarea sau folosirea
informațiilor de pe cardul de credit de către terțe persoane.
Datele și informațiile accesibile publicului pe acest site nu constituie recomandări, garanții,
consultanta sau angajament din partea SC MANAT MAGNUM SRL.
SC MANAT MAGNUM SRL nu va putea fi făcută răspunzătoare fată de nici-o persoana/entitate
pentru niciun fel de daune care ar rezulta, direct sau indirect din folosirea site-ului, ca urmare a
oricărei erori sau omisiuni. Ne rezervăm dreptul de a anula sau de a modifica rezervări atunci când se
dovedește că un client este angajat în activități frauduloase sau nepotrivite, fără nici un fel de
răspundere fată de dumneavoastră.
7. Newsletter și materiale promoționale
În urma consimțământului dumneavoastră este posibil să primiți materiale promoționale, oferte
sau chestionare din partea noastră sau a colaboratorilor noștri. In cazul in care doriți sa nu mai
primiți astfel de materiale promoționale va rugam sa ne contactați folosind pagina de contact de
pe site sau e-mail-ul contact@casademare.ro
8. Tarife
Puteti utiliza sistemul de rezervari online pentru a verifica disponibilitatea sau pentru a calcula
valoarea sejurului, iar daca finalizati rezervarea primiti instant si confirmarea. Tariful total
calculat in sistemul de rezervari contine TVA. Tarifele noastre diferă în funcţie de tipul de cameră
pentru care optaţi, disponibilitate, zi, anotimp.
Rezervare garantata cu card de credit
Aceasta rezervare este inregistrata instant si suma va fi debitata de pe cardul dumneavoastra de
credit. Detaliile cardului trebuie sa fie al titularului rezervarii. Prin completarea datelor cartii de
credit declarati ca detaliile acesteia va apartin si sunteti constient ca orice tentativa de frauda va fi
pedepsita prin lege.

9. Facturare și plăți
Pretul, modalitatea si termenul de plata sunt specificate pe proforma emisa si trimisa catre dvs..
SC MANAT MAGNUM SRL va emite dupa incasarea banilor in cont (prin card bancar sau
transfer bancar) catre Client o factura de avans, obligatia Clientului fiind sa furnizeze toate
informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare. La momentul prestarii
serviciilor SC MANAT MAGNUM SRL va storna factura de avans si va factura contravaloarea
prestarilor de servicii.
Plata se poate face online (prin card bancar) sau ordin de plata. În funcție de disponibilitatea
procesatorului de plăți online, este posibil ca pe intervale scurte de timp singura soluție de plați
disponibilă să fie varianta de plata prin transfer bancar, prin care veți achita contravaloare
serviciilor.
Atat SC MANAT MAGNUM SRL cat si Clientul isi exprima vointa si acordul de implementare a
facturarii electronice, avand la baza art. 155 alin. (28) din Legea nr 571/2003. Astfel, facturile vor
fi trimise Clientului in format electronic, pe email.
10. Anulare
Efectuând o rezervare, acceptaţi şi sunteţi de acord cu politica de anulare/neprezentare (Vezi
Regulament) şi cu orice termeni şi condiţii suplimentare, care se pot aplica rezervării sau pe
durata sejurului dvs., inclusiv pentru serviciile executate şi/sau produsele oferite de
casademare.ro. Recomandăm să citiţi cu atenţie politica de anulare şi neprezentare a hotelului,
anterior efectuării rezervării.
11. Notificări
Orice notificări în legătura cu termenii și condițiile conținute pe site pot fi trimise la adresa:
contact@ casademare.ro.
Acești termeni sunt în vigoare pe toată durata accesării site-ului. Dumneavoastră puteți înceta
acești termeni în orice moment prin deconectarea de la folosirea Site-ului și prin distrugerea
tuturor materialelor obținute și a tuturor documentelor aflate în legătură fie că sunt făcute în
conformitate cu termenii Acordului, fie în orice alt mod.
12.Legea aplicabilă
Legea aplicabilă este legea romana. Eventualele litigii decurgând din acest acord vor fi

soluționate la instanța competenta de la sediul SC MANAT MAGNUM SRL.
Dumneavoastră sunteți de acord că orice acțiune în justiție decurgând din sau în legătură cu
termenii prezentului Acord va fi introdusă la instanțele de judecată din România de la sediul SC
MANAT MAGNUM SRL.

