
Termeni si conditii 

Site-ul www.racingnick.ro apartine S.C. RACING NICK S.R.L. Utilizarea acestuia, 
incluzand vizitarea sau comandarea produselor, implica acceptarea si respectarea 
termenilor si conditiilor specificate mai jos, precum si a reglementarilor si legilor in 
vigoare. 

Drepturi de autor 

Reproducerea, copierea, imitarea, modificarea, distribuirea si utilizarea totala sau partiala a textelor, 
imaginilor, graficelor, logo-urilor, codurilor sursa sau oricaror altor informatii continute in site, sunt 
permise doar pentru uzul personal al utilizatorilor site-ului. Copierea, modificarea sau expunerea numelor, 
logo-urilor, textului sau imaginilor grafice integrate din site-ul mentionat mai sus, sunt permise numai cu 
acordul scris al firmei RACING NICK.  
 
Folosirea informatiilor continute in site-ul nostru in scopuri comerciale este strict interzisa in lipsa 
acceptului prealabil al firmei RACING NICK si se pedepseste conform legislatiei in vigoare. 
 

INFORMATII / CONTINUT SITE / RESPONSABILITATI. 
Scopul site-ului este furnizarea informatiilor privind produsele si serviciile oferite de firma RACING NICK.  
 
Informatiile continute in acest site sunt valabile la data publicarii lor. Firma noastra depune toate 
eforturile necesare pentru a pastra corectitudinea informatiilor afisate si isi rezerva dreptul de a corecta si 
modifica oricand preturile produselor prezentate. Uneori, unele informatii pot contine inexactitati, unele 
specificatii sau pretul pot fi modificate de catre producator, sau pot contine greseli de operare pentru 
care firma RACING NICK nu isi asuma nicio responsabilitate. Unele poze au caracter informativ. 
 
Nu ne asumam raspunderea pentru situatiile care pot aparea din cauza erorilor de software sau defectiuni 
tehnice aparute la serverele unde este gazduit site-ul.  
 
Ofertele si promotiile prezentate in site sunt valabile numai in limita stocului disponibil, daca nu este altfel 
mentionat. 
 
Firma RACING NICK nu raspunde pentru continutul niciunui site ce contine link-uri catre site-ul nostru si 
care apartin altor persoane juridice sau fizice si de asemeni nu isi asuma nicio raspundere pentru 
informatiille si detaliile niciunui alt site cu care este conectat. Orice link sau legatura din site-ul RACING 
NICK nu implica faptul ca firma RACING NICK sustine sau accepta responsabilitatea pentru continutul sau 
utilizarea website-ului conectat. 
 
Datorita evolutiei produselor de motorsport si tuning, precum si a pietei auto, firma RACING NICK nu 
poate garanta actualitatea si exactitatea tuturor informatiilor afisate si isi rezerva dreptul de a modifica 
oricand continutul acestui site, sau  prevederile mentionate mai sus, fara o notificare prealabila catre 
utilizatori.   
 
Unele poze au caracter informativ si pot contine anumite accesorii sau produse care nu sunt incluse in 
pachetul standard al produsului sau pot exista diferente intre acestea si produsele din magazine. 

Nu suntem raspunzatori pentru neplacerile care pot interveni in urma folosirii oricarei informatii de pe acest site. 

http://www.racingnick.ro


Este posibil ca anumite produse sa nu fie disponibile, deoarece intre momentul plasarii comenzii si momentul 
acceptarii acesteia, stocul sa se modifice. 
 
 
Ne rezervam dreptul de a refuza o comanda din mai multe motive, printre care: 

-  identificarea unei erori in informatiile despre produs, inclusiv pretul sau o oferta promotionala; 

-  datele de identificare pentru facturare si livrare sunt insuficiente. 

 
Pentru detalii exacte referitoare la gama de produse si preturile actuale, va rugam sa va adresati 
personalului de vanzari la telefon sau la adresa info@racingnick.ro  . 
  
 

 

FRAUDA 
Orice incercare de a modifica continutul site-ului www.racingnick.ro sau de a afecta performantele server-
ului care-l gazduieste, va fi considerata tentativa de fraudare a sistemelor firmei RACING NICK si ne da 
dreptul sa depunem plangere pentru declansarea urmaririi penale. 

LITIGII 
Orice litigiu intre S.C. RACING NICK S.R.L. si utilizatorii site-ului www.racingnick.ro sau alte site-uri din 
portofoliul firmei noastre, va fi rezolvat pe cale amiabila. In cazul in care nu se reuseste aceasta 
solutionare, toate neintelegerile sau litigiile vor fi interpretate si solutionate de instantele judecatoresti 
competente de pe raza Municipiului Bucuresti, conform legislatiei in vigoare. 
  
DISPOZITII FINALE 
Pentru orice detalii suplimentare si informatii exacte referitoare la gama de produse si preturile actuale, 
va rugam sa va adresati personalului din departamentul vanzari, la telefon: 021.252.33.68 / 
0747.50.77.52 sau la e-mail: Info@racingnick.ro  . 
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