Termeni legali
Inainte de a utiliza acest site, va rugam sa cititi cu atentie enunturile de mai jos, care se aplica
acestui site si tuturor materialelor din interiorul lui.
Accesul la prezentul site www.frufru.ro (“Site-ul”) precum si folosirea lui sunt permise numai in
concordanta cu termenii si conditiile de mai jos si cu legea statului roman.
Acest site (excluzand paginile detinute de terti catre care sunt inserate link-uri in prezentul site)
este sub controlul si este operat de: GOOD PEOPLE SA, cu sediul in B-dul Dimitrie Pompeiu 99A, Iride Business Park, cladirile nr. 5 si 6, sector 2, Bucuresti, Romania.
GOOD PEOPLE SA este o companie infiintata in Romania si face parte din Grupul Unilever*, din
care fac parte Unilever PLC/Unilever NV si filialele/sucursalele lor.
Acest site este conceput pentru persoanele cu resedinta in Romania. Fiindca site-ul poate fi accesat
din diferite alte tari din intreaga lume, iar fiecare din aceste tari are legi care pot fi diferite de cele
din Romania, la accesarea site-ului atat noi, cat si dumneavoastra, suntem de acord ca, la toate
chestiunile aparute din sau legate de utilizarea si continutul acestui site, sa se aplice legislatia din
Romania. Sunteti, de asemenea, de acord cu si prin prezenta va supuneti la jurisdictia exclusiva a
instantelor legale din Romania in ceea ce priveste asemenea chestiuni.
(* O companie a Grupului Unilever este orice companie pe care Unilever PLC sau Unilever NV,
fiecare separat sau impreuna, o detin, sau in care controleaza direct sau indirect drepturile de vot
aferente la nu mai mai putin de 50% din actiuni, sau controleaza desemnarea majoritatii boardului).

Drepturi de autor
Drepturi de autor: GOOD PEOPLE SA. Toate drepturile rezervate. Drepturile de autor sau alte
drepturi de proprietate intelectuala cu privire la textele, imaginile, sunetele, programele software,
precum si orice alte materiale din interiorul acestui site, sunt proprietatea exclusiva a GOOD
PEOPLE SA sau a altor companii membre ale Grupului Unilever (Unilever PLC/Unilever NV sau
orice filiala a lor), sau sunt incluse cu permisiunea proprietarului de drept.
Este permisa navigarea pe site-ul GOOD PEOPLE, reproducerea unor pasaje prin printare,
downloadare pe disc, si instrainarea catre alte persoane, dar, in toate cazurile, doar pentru scopuri
non-comerciale, adica numai in scop informational sau personal.
Nici o reproducere a oricarei parti a acestui site nu poate fi vanduta sau distribuita in scopuri
comerciale si nici nu poate fi modificata sau folosita in alte lucrari, publicatii sau site-uri, fie ca
este vorba de un format electronic sau tiparit, sau postata pe alt site. GOOD PEOPLE nu acorda

vizitatorilor acestui site nici un fel de licenta sau drept asupra materialelor postate si/sau descarcate
de pe site, precum si in ceea ce priveste continutul si structura prezentului site.

Marci inregistrate
Toate marcile inregistrate (nume de brand, logo-uri, forme de recipiente etc.) care apar in interiorul
prezentului site al GOOD PEOPLE sunt ori detinute, ori sub licenta GOOD PEOPLE sau a altor
companii membre ale Grupului Unilever. Este strict interzisa utilizarea neautorizata a oricarei
marci inregistrate postata pe acest site.

Limite ale utilizarii site-ului
Atunci cand accesati Site-ul declarati ca sunteti de acord sa folositi acest serviciu numai in scopuri legale.
Mai exact va obligati sa:
a) nu modificati, copiati, distribuiti, transmiteti, afisati, publicati, reproduceti, acordati licente, creati
produse derivate, transferati sau vindeti orice fel de informatie sau servicii obtinute de pe sau prin
intermediul acestui site web;
b) nu veti permite sau nu veti autoriza vreo terta persoana sa foloseasca Site-ul pentru a transmite sau a
receptiona material care contravine oricarei legi sau dispozitii legale in vigoare, de natura obscena,
amenintator, agresiv, defaimator, rasista etc;
c) nu veti desfasura si nu veti permite desfasurarea activitatilor de cracking sau hacking, sau a atacurilor
de genul "negarea serviciului" (Denial of Service); utilizatorii care violeaza securitatea Site-ului, a
sistemelor sau retelelor serverelor pe care acesta este mentinut pot fi actionati in instanta, civil si penal.
Prin accesarea si utilizarea acestui Site declarati ca sunteti de acord sa exonerati de raspundere si sa nu
actionati GOOD PEOPLE in justitie cu privire la orice pretentie ridicata de catre un tert, rezultata din
utilizarea Site-ului si a Internetului, cat si cu privire la orice pierdere (directa, indirecta, pe cale de
consecinta sau de alta natura), cost, actiune, proces, pretentie, stricaciune, prejudiciu, cheltuiala (inclusiv
cheltuieli de judecata) sau alta raspundere, suferita in vreun fel sau provocata direct sau indirect de
Societate ca urmare a incalcarii sau ignorarii de catre vizitator a acestor termeni si conditii.

Actiuni si alte titluri de valoare
Nici o informatie de pe acest site nu constituie o invitatie de a investi in companiile membre ale
Grupului Unilever: Unilever PLC/Unilever NV sau orice filiala si/sau sucursala a lor. Pretul
actiunilor companiilor Unilever si venitul adus de aceste actiuni pot urca sau cobori, iar investitorii
ar putea sa nu-si recupereze suma initial investita. Performanta din trecut nu este in mod neaparat
o indicatie privind performanta viitoare.

Continutul site-ului
Informatiile din acest site au fost introduse cu buna-credinta, dar numai cu scopul de informare
generala. GOOD PEOPLE nu garanteaza ca informatiile continute in acest site sunt complete sau
exacte; aceste informatii nu trebuie considerate ca fiind relevante in anumite situatii.
Nici o informatie continuta in acest site nu constituie o recomandare pentru investire in nici o
companie membra a Grupului Unilever. Nici GOOD PEOPLE, nici alta companie membra a
Grupului Unilever, nici angajatii lor sau membrii familiilor lor nu pot fi facuti raspunzatori pentru
vreo pierdere, distrugere, sau cheltuiala (incluzand, dar fara a se limita la orice pierdere de profit,
indirecta, incidentala sau pe cale de consecinta) care pot decurge din accesul sau utilizarea
prezentului site.
GOOD PEOPLE isi rezerva dreptul de a face schimbari si corecturi in prezentul site, atunci cand
considera ca este cazul, in maniera in care considera ca este cazul si fara o notificare prealabila.

Site-urile conexe
Site-ul GOOD PEOPLE va poate oferi, in anumite pagini, link-uri automate la alte site-uri ale
GOOD PEOPLE sau ale altor companii membre ale Grupului Unilever. Va rugam ca, inainte de
a utiliza aceste site-uri, sa cititi cu atentie paginile referitoare la Termenii legali si Politica de
confidentialitate aferente fiecarui site.
De asemenea, site-ul GOOD PEOPLE va poate oferi, in anumite pagini, link-uri automate la alte
pagini de internet, relevante pentru un anumit aspect al site-ului nostru, dar care nu sunt controlate
si operate de GOOD PEOPLE sau de alte companii membre ale Grupului Unilever. Aceste siteuri conexe sunt proprietatea unor terti si sunt administrate de acestia. Faptul ca pe site-ul nostru
exista link-uri la aceste site-uri conexe nu inseamna neaparat ca GOOD PEOPLE este asociat cu
oricare dintre aceste site-uri sau cu proprietarii lor.
GOOD PEOPLE ofera doar posibilitatea accesarii site-urilor conexe. Nici GOOD PEOPLE, nici
alta companie membra a Grupului Unilever, nici agentii sau angajatii lor nu pot fi facuti
raspunzatori pentru vreun risc de orice natura cu privire la continutul acestor site-uri mentionate
mai sus. Nici o informatie din aceste site-uri mentionate mai sus nu a fost verificata sau garantata
de GOOD PEOPLE sau de vreo alta companie, membra a Grupului Unilever, sau de agentii sau
angajatii acestora.
Puteti reveni la site-ul GOOD PEOPLE dand click pe icon-ul "Back" din browserul de internet sau
scriind din nou adresa site-ului nostru.

Obligatiile cumparatorului
Utilizatorul are obligatia de a furniza informatii reale si corecte despre persoana sa atunci cand
aceste informatii i se cer pentru completarea unui formular de comanda on-line. In cazul in care
GOOD PEOPLE are motive sa suspecteze ca aceste informatii nu sunt reale, isi rezerva dreptul de

a restrictiona accesul la serviciile oferite de Site. Restrictionarea accesului poate insemna
stergerea/invalidarea oricarei comenzi on-line si a tuturor informatiilor pe care le contin acestea si
interzicerea accesului la serviciile GOOD PEOPLE.

Securitate
Informatiile din formularul de comanda si din cel de inregistrare vor fi folosite pentru a trimite
utilizatorului confirmarea comenzilor, informari despre eventualele promotii, etc.
GOOD PEOPLE asigura utilizatorii sai ca nu va face publice adresele de e-mail sau datele
personale catre terti, decat in cazul in care acest lucru este solicitat de autoritatile publice in baza
legilor romane. Persoanele care vor utiliza o adresa falsa de e-mail sau vor transmite mesaje
electronice sau orice alte comunicari in numele unei alte persoane fizice sau juridice sau in numele
oricarei alte entitati vor fi sanctionate in conformitate cu legile in vigoare.

Autentificare
Autentificarea este modul prin care noi va putem identifica in functie de adresa de e-mail si o
parola. Astfel accesam informatiile furnizate de dumnevoastra pentru livrare si facturare. Pentru a
va autentifica trebuie mai intai sa va inregistrati completand formularul corespunzator. Toate
detalii dumneavoastra sunt securizate, iar noi nu le vom face niciodata publice, nici nu le vom
incredinta altor persoane. Inregistrarea unui cont este obligatorie pentru a cumpara din magazinul
nostru.
In cazul in care sunteti pentru prima data in magazin, este necesar sa va inregistrati ca si client,
selectand optiunea " Inregistrare/Login". Acest lucru va simplifica executarea unei comenzi
ulterioare, datele initiale fiind inregistrate in baza de date, iar la urmatoarea intrare in magazin vor
fi necesare numai datele de autentificare. La introducerea datelor Dvs., campurile marcate cu *
sunt obligatoriu de completat.

Produse si preturi
Descrierea fiecarui produs, ingredientele si preturile produselor prezente pe acest site sunt
informative si pot fi schimbate fara o instiintare prealabila (cu exceptia cazului in care inaintati o
comanda on line si produsul va fi livrat in conditiile stabilie la momentul validarii comenzii).

Achizitionare Produse
Pentru a putea achizitiona produse va rugam sa completati formularul de comanda on-line existent
in cadrul Site-ului.

Declinarea responsabilitatii
GOOD PEOPLE nu isi asuma responsabilitatea pentru greselile de tiparire sau afisare, in ceea ce
priveste preturi, caracteristici, imagini etc. In eventualitatea in care pretul produsului sau unele
caracteristici ale acestuia, au fost gresit introduse in bazele noastre de date sau afisate gresit, iar
livrarea nu s-a efectuat inca GOOD PEOPLE isi rezerva dreptul de a anula livrarea respectivului
produs si de a anunta clientul in cel mai scurt timp despre eroarea aparuta. De asemenea, imaginile
produselor sunt prezentate pe website cu titlu de exemplu, iar produsele livrate pot diferi de imagini
in orice mod, datorita modificarii caracteristicilor, design-ului, fara o notificare prealabila de catre
producatori.

Declaraţie de non-garanţie
*CITIŢI CU ATENŢIE* Înţelegeţi şi sunteţi de acord că utilizaţi Site-ul pe propriul
dumneavoastră risc. Serviciul este furnizat „ca atare" şi "în forma disponibilă" şi în măsura maxim
admisibilă permisă de lege. GOOD PEOPLE nu recunoaşte, în mod expres, nicio garanţie,
explicită sau implicită, privind Site-ului şi utilizarea de către dumneavoastră a acestuia, incluzând,
dar fără a se limita la garanţiile implicite de mercantibilitate, caracter adecvat unui anumit scop,
acurateţe şi ne-încălcare a drepturilor de autor. GOOD PEOPLE nu-şi asumă responsabilitatea
pentru nici un produs sau serviciu oferit de un terţ sau la care se face reclamă sau al oricărui website
este conectat la acesta sau este prezentat pe orice banner sau material publicitar, şi GOOD PEOPLE
nu va fi parte şi nu va fi responsabil în nici un fel pentru monitorizarea vreunei tranzacţii între
dumneavoastră şi terţi furnizori de produse sau servicii. Ca şi în cazul achiziţiei unui produs sau
serviciu prin orice mijlocire sau în orice mediu, trebuie să vă folosiţi cea mai bună judecată şi să
manifestaţi atenţie acolo unde este cazul. Nici un sfat sau informaţie, orală sau scrisă, obţinută de
dumneavoastră de la GOOD PEOPLE sau prin intermediul Site-ului nu va crea vreo garanţie
nespecificată în mod expres în prezenta Declaraţie privind termenii de furnizare a serviciului.

Declaratia de limitare a răspunderii
*CITIŢI CU ATENŢIE* Înţelegeţi şi sunteţi de acord că GOOD PEOPLE nu va fi răspunzătoare
faţă de dumneavoastră pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, incidentale, speciale, pe cale
de consecinţă sau exemplare, care includ, fără limitare, pagube pentru pierderea de profituri,
clientelă, utilizare, date sau alte pierderi imateriale, derivate din: (a) utilizarea sau incapacitatea de
a utiliza Site-ul; (b) declaraţii sau conduită a oricărui terţ în ceea ce priveşte Site-ul; (c) inexactităţi,
greşeli sau erori de conţinut; (d) leziuni personale sau daune aduse proprietăţii, indiferent de natura
acestora, derivate din accesul şi utilizarea de către dumneavoastră a Site-ului; (e) orice defecte de
program, viruşi, „cai troieni" sau entităţi similare, care pot fi transmise Site-ului sau prin acesta de
către un terţ; sau (f) orice altă chestiune privind Site-ul, indiferent că se bazează pe garanţie,
contract, prejudiciu sau orice altă teorie juridică.

Compensaţie
Sunteţi de acord ca, pe cheltuială proprie, să despăgubiţi, să protejaţi GOOD PEOPLE, pe
angajaţii, agenţii şi reprezentanţii acesteia împotriva oricărei reclamaţii, reclamaţii ipotetice,
urmăriri judiciare, acţiuni juridice sau proceduri administrative care derivă din sau este corelată cu
utilizarea Site-ului sau accesul la acesta, respectiv din încălcarea prezentei Declaraţii de către
dumneavoastră.

Declaraţie de renunţare şi indivizibilitate
Neexercitarea sau neexecutarea de către oricare dintre părţi a oricărui drept sau prevedere a
declaraţiei privind termenii de furnizare a serviciului nu va constitui o renunţare la dreptul sau
prevederea respectivă. Dacă oricare dintre prevederile declaraţiei privind furnizarea serviciului,
inclusiv Declaraţia de non-garanţie sau Limitarea răspunderii, sunt declarate neîntemeiate,
neexecutorii sau nule de către o instanţă, părţile cad totuşi de acord ca instanţa să depună eforturi
pentru a transpune în practică intenţiile părţilor aşa cum sunt reflectate în prevederea respectivă,
iar celelalte prevederi ale declaraţiei rămân valabile şi în vigoare.

Legislaţia în vigoare
Această declaraţie privind condiţiile de furnizare a serviciului va fi guvernată de şi interpretată în
conformitate cu legile României, fără a lua în considerare conflictul între prevederile legale. Orice
acţiune intentată de dumneavoastră împotriva GOOD PEOPLE în temeiul prezentei declaraţii va
fi înaintată exclusiv instanţelor din România, şi orice acţiune intentată de GOOD PEOPLE
împotriva dumneavoastră în temeiul prezentei declaraţii va fi prezentată, la alegerea GOOD
PEOPLE, instanţelor din Romania de la sediul GOOD PEOPLE sau instanţelor corespunzătoare
din jurisdicţia în care domiciliaţi. Dumneavoastră şi GOOD PEOPLE consimţiţi astfel şi vă
supuneţi în mod irevocabil jurisdicţiei personale şi locaţiei acestor instanţe

Litigii
Orice litigii ce izvorasc din utilizarea, vizitarea si/sau efectuarea unei comenzi prin intermediul
Sitului, vor fi supuse spre solutionare instantelor judecatoresti competente de la sediul GOOD
PEOPLE.

