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Termeni și condiții 

 

1. Introducere 

1.1. AXE-NOI STUDIO SRL, având sediul social în Municipiul Ploiesti, Strada Cuza Voda, 

nr.6, Bloc A8 Scara B, Etaj 7, Ap. 40, Judet Prahova, cod unic de inregistrare 

38184695 din data 06.09.2017, cu numar de ordine in registrul comertului 

J29/2238/2017 din data 06.09.2017, identificator unic la nivel european (EUID) 

ROONRC.J29/2238/2017, adresa de e-mail arhitect.cristian@gmail.com, număr de 

telefon 0721206622, reprezentat prin Cristian Axenoi-Pănescu in calitate de 

Administrator (denumit în continuare “Noi“) deține în proprietate și administrează 

pagina de Internet www.axenoistudio.com (“Website-ul”). 

1.2. Prezentul document “Termeni și condiții” are drept scop reglementarea utilizării de 

către vizitatori a Website-ului. 

1.3. Accesarea/ utilizarea Website-ului se supune Termenilor și condițiilor, iar prin 

accesarea/ utilizarea Website-ului se consideră că ați citit, ați înțeles și ați fost de 

acord cu prezentul document. 

1.4. Totodată, vă rugăm să citiți cu atenție Politica de confidențialitate și Politica privind 

utilizarea modulelor cookies de pe Website, întrucât anumite date cu caracter 

personal pot fi prelucrate prin intermediul Website-ului. Prin transmiterea oricăror 

date cu caracter personal prin intermediul Website-ului sunteți de acord că aceste 

date vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Politicii de confidențialitate. 

1.5. Website-ul reprezintă un instrument de prezentare a serviciilor oferite de firma 

AXE-NOI STUDIO SRL, prin intermediul căruia utilizatorii au posibilitatea să ia la 

cunoștință despre serviciile respective și să ne contacteze pentru orice informații 

suplimentare. 

2. Conținutul Website-ului și relații contractuale 

2.1. Conținutul Website-ului este definit ca reprezentând oricare și toate informațiile 

afișate în orice modalitate pe Website, inclusiv însă fără a se limita la text, fișiere 

audio, fișiere video, imagini de orice tip și orice produs digital. 

2.2. Pe Website utilizatorii nu se pot înregistra/ crea un cont cu nume de utilizator și 

parolă. 

2.3. Utilizatorii pot completa și transmite un formular de contact, care are drept scop 

transmiterea unui mesaj către firma AXE-NOI STUDIO SRL și a anumitor date ale 

utilizatorilor (a se vedea Politica de confidențialitate în acest sens). 

2.4. Pe Website nu vor fi afișate prețuri/tarife ale serviciilor oferite de AXE-NOI STUDIO 

SRL. Pentru oferte de prețuri/tarife, utilizatorii ne vor contacta prin intermediul 

Website-ului sau prin orice altă modalitate. 

2.5. Prin accesarea informațiilor prezentate pe Website și prin simpla interacțiune cu 

AXE-NOI STUDIO SRL, inclusiv comunicarea prin intermediul formularului de pe 

Website, nu se consideră că s-a încheiat automat un contract de furnizare de servicii 

între AXE-NOI STUDIO SRL și dumneavoastră. 

https://axenoistudio.com/wp-content/uploads/2020/07/Politica-de-confidentialitate_Cristian-Axenoi-Panescu_23.07.2020.pdf
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2.6. AXE-NOI STUDIO SRL dispune de libertate profesională deplină și își rezervă dreptul 

de a afișa proiecte cu titlu de prezentare, fără a fi obligat să furnizeze/să presteze 

un proiect/serviciu identic sau similar către un utilizator al Website-ului, indiferent 

dacă acesta devine ulterior client al firmei AXE-NOI STUDIO SRL. 

2.7. Contractul de furnizare de servicii dintre AXE-NOI STUDIO SRL și dumneavoastră se 

va încheia la momentul întâlnirii acordului de voințe al părților, adică fie la data la 

care comanda este acceptată de către firma AXE-NOI STUDIO SRL, fie la momentul 

semnării unui contract în format fizic sau electronic. 

3. Drepturile de proprietate intelectuală  

3.1. Website-ul conține informații cu privire la serviciile pe care le oferă AXE-NOI 

STUDIO SRL și activitățile desfășurate de către AXE-NOI STUDIO SRL, precum 

proiecte de arhitectură, visual design, artă digitală, audio design, fotografii, 

ilustrații, opere de artă video/ audio, nume, logo-uri, mărci, desene și modele.  

3.2. Prin utilizarea Website-ului utilizatorii înțeleg și sunt de acord că AXE-NOI STUDIO 

SRL este titularul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra 

conținutului Website-ului, inclusiv, însă fără a se limita la acestea, asupra 

articolelor, textelor, fotografiilor, ilustrațiilor, fișierelor audio/video, mărcilor, 

desenelor și modelelor de pe Website. Utilizatorii nu vor folosi aceste informații în 

niciun fel, cu excepția cazului în care au obținut aprobarea prealabilă expresă în 

scris de catre firma AXE-NOI STUDIO SRL. 

3.3. Nicio parte din conținutul Website-ului nu va putea fi reprodusă, distribuită sau 

publicată, sub nicio formă și prin niciun mijloc, fără acordul scris prealabil de catre 

AXE-NOI STUDIO SRL. Prin utilizarea Website-ului utilizatorii sunt de acord să nu 

modifice, să nu vândă, să nu distribuie și să nu creeze opere derivate pe baza 

informațiilor publicate pe Website, în niciun mod fără acordul prealabil expres în 

scris de catre AXE-NOI STUDO SRL. În acest scop, ne puteți contacta la următoarea 

adresa de e-mail: contact@axenoistudio.com . 

3.4. Singura modalitate de utilizare a conținutului Website-ului permisă utilizatorilor, cu 

excepția cazului în care firma AXE-NOI STUDIO SRL își dă acordul în mod expres 

pentru alte utilizări, este utilizarea în scop personal, prin descărcare, imprimare și 

păstrarea acestei imprimări pentru uz personal, stocare temporară, afișarea 

informațiilor publicate pe Website pe un ecran de computer sau pe un telefon mobil. 

3.5. Utilizatorilor nu le este permis să realizeze niciun fel de link la alt site web fără 

acordul prealabil expres în scris de catre firma AXE-NOI STUDIO SRL. În acest scop, 

ne puteți contacta la următoarea adresa de e-mail: contact@axenoistudio.com . 

4. Informațiile furnizate de către utilizatori 

4.1. Transmiterea mesajelor prin intermediul formularului de contact de pe Website, la 

adresa de e-mail sau numărul de telefon afișate pe Website trebuie să fie făcută în 

conformitate cu următoarele principii: orice informație transmisă este legală, 

conformă bunelor moravuri, nu este defăimătoare, nu conține informații false, nu 

induce în eroare, nu există obiecții cu privire la aceasta, nu încalcă drepturile de 

proprietate intelectuală sau alte drepturi ale firmei AXE-NOI STUDIO SRL sau ale 

terțelor persoane. 



3 
 

4.2. Utilizatorii răspund în mod exclusiv și în orice moment pentru conținutul și forma 

acestor informații transmise prin modalitățile prevăzute mai sus.  

5. Exonerare de răspundere  

5.1. Nicio informație pusă la dispoziție pe Website nu constituie în sine prestare de 

servicii profesionale desfășurate de catre AXE-NOI STUDIO SRL, ci conținutul 

Website-ului are caracter de prezentare. Utilizatorii nu vor putea considera nicio 

informație de pe Website, în nicio împrejurare, ca fiind aplicabilă sau adaptată unor 

situații de fapt specifice sau ca având aplicabilitate generală într-un domeniu 

specific, iar în acest sens firma AXE-NOI STUDIO SRL este exonerata de răspundere.  

5.2. AXE-NOI STUDIO SRL face eforturi rezonabile să asigure acuratețea informațiilor 

publicate pe Website, însă nu își asumă nicio răspundere pentru erorile, omisiunile 

sau informațiile inexacte de pe Website. Totodată, AXE-NOI STUDIO SRL nu își 

asumă responsabilitatea pentru erorile, omisiunile sau informațiile inexacte care nu 

sunt deținute de către AXE-NOI STUDIO SRL și nu are niciun control asupra acestora, 

precum site-urile web sau paginile web la care Website-ul este conectat sau la care 

face trimitere. 

5.3. AXE-NOI STUDIO SRL încearcă să verifice și să protejeze orice informație/ material 

publicat pe Website împotriva virușilor sau altor probleme tehnice. Cu toate acestea, 

AXE-NOI STUDIO SRL nu își asumă nicio răspundere pentru eventualele pierderi, 

disfuncționalități sau distrugeri ale datelor utilizatorilor, directe sau indirecte, care 

ar putea să apară ca urmare a utilizării Website-ului. 

6. Forța majoră 

AXE-NOI STUDIO SRL nu este răspunzătoare în niciun fel în cazul unui eveniment de forță 

majoră, astfel cum este definit de reglementările relevante (spre exemplu, producerea unor 

evenimente naturale, război, greve, revolte, ostilități, incendii, epidemii, mobilizare armată 

etc.), a cărui consecință constă în nerespectarea obligațiilor conform Termenilor și 

condițiilor. 

7. Legea aplicabilă 

Termenii și condițiile sunt guvernate de legea română. Orice litigii care decurg din sau în 

legătură cu Termenii și condițiile vor fi adresate instanțelor judecătorești competente din 

România. 

8. Actualizări Termeni și Condiții 

8.1. AXE-NOI STUDIO SRL își rezervă dreptul de a modifica oricând Termenii și 

condițiile, precum și conținutul Website-ului fără acordul prealabil al utilizatorilor. 

8.2. Ori de câte ori Termenii și condițiile vor fi actualizate, acestea vor fi publicate pe 

Website și va fi afișată data actualizării. Accesarea Website-ului după data 

actualizării va reprezenta acceptarea de către utilizatori a Termenilor și condițiilor 

în varianta actualizată. 

Actualizat la data de 24.07.2020 


