
Proprietarul site-ul www.mastertastesm.ro este S.C. MasterTaste S.R.L., cu 
sediul în sat Vetiș, str. Careiului, nr. 42, comuna Vetiș, Jud. Satu Mare, înregistrată 
cu Nr. Ord. Reg. Comerţului  J30/45/19, cod fiscal: RO40429142 . 

Utilizarea site-ului (incluzând accesul, navigarea și comandarea produselor 
de pe acest site) constituie un acord implicit de respectare a termenilor și 
condițiilor enunțate în cuprinsul prezentului document, cu toate efectele și 
consecințele ce decurg din aceasta. Conținutul site-ului, incluzând dar 
nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini 
statice, imagini dinamice, text si/sau conținut multimedia sunt proprietatea 
exclusiva a S.C. MasterTaste S.R.L., acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile 
obținute în acest . 

Administratorul site-ului  își rezervă dreptul de a modifica în orice moment 
conținutul acestui acord, fără notificare prealabilă a persoanelor care îl utilizează, 
denumite în continuare Utilizatori.  Utilizatorilor nu le este permisă copierea, 
distribuirea, publicarea, transferul către alții, modificarea și/sau  alterarea, 
utilizarea, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context din site.  

Comanda este documentul electronic  prin  care  utilizatorul comandă 
produsele prezentate pe site, în condițiile și termenii prezentului site.   

Preturile afișate includ T.V.A. conform legislației în vigoare. 
Livrarea produselor se face de către șoferii firmei conform intervalului  

afișat la rubrica  
Livrare. 
Plata produselor comandate pe site se va efectua în numerar la livrarea 

produselor. 
În cazul în care prețul produsului sau unele caracteristici ale produsului au 

fost greșit introduse în baza noastră de date sau afișate greșit, iar livrarea nu s -a 
efectuat încă, societatea noastră își alocă dreptul de a anula livrarea respectivului 
produs și de a anunța clientul în cel mai scurt timp.  

Reclamațiile privind starea produselor trebuie comunicată la intrarea în 
posesie a acestora, telefonic sau prin e-mail la mastertaste@yahoo.com urmând a 
fi soluționată după ce se verifică starea acestora.  

Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții de Utilizare a site-ului 
www.mastertastesm.ro, utilizatorul își asumă în totalitate consecințele ce decurg 
din folosirea în aceste condiții a site-ului. 
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