
 
TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE DE UTILIZARE  

A SERVICIILOR MAIER CONSULTANTS 

 

1. ACCEPTAREA CONDIȚIILOR 

1.1. Prin contactarea MAIER Consultants, indiferent de canalul de comunicare ales (telefonic, chat, e-mail, comentariu sau mesaj pe                 
pagina de Facebook a companiei, completarea unui formular/contract de asistență sau prestări servicii, vizita la birou), confirmați                 
că ați citit și înțeles TERMENII ȘI CONDIȚIILE GENERALE DE UTILIZARE A SERVICIILOR MAIER CONSULTANTS și                
vă dați acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal pe care ni le furnizați, confirmați că aceste date                      
corespund realității și vă dați consimțământul ca aceste informații să fie procesare de către MAIER Consultants și colaboratorii                  
săi în scopul prestării serviciilor solicitate. 

1.2. TERMENII ȘI CONDIȚIILE GENERALE DE UTILIZARE A SERVICIILOR MAIER CONSULTANTS pot fi schimbate în              
orice moment de către furnizorul de servicii fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare                  
“Utilizatori”, “Clienți” sau “Solicitanți”. 

1.3. Utilizatorii vor avea acces permanent la TERMENII ȘI CONDIȚIILE GENERALE DE UTILIZARE A SERVICIILOR MAIER               
CONSULTANTS accesând https://maier-consultants.com/legal, pentru a le putea consulta în orice moment.  

1.4. În cazul în care nu sunt de acord cu Termenii și Condițiile impuse, utilizatorii trebuie să înceteze accesarea website-ului și să nu                      
solicite sub nicio formă serviciile MAIER Consultants, inclusiv consultanță gratuită. 

2. DEFINIȚII ȘI TERMENI 

2.1. ”MAIER Consultants” - denumirea comercială a furnizorului de servicii; 

2.2. ”vânzător”, ”noi”, ”compania”, ”al nostru”, ”noastre” - MAIER Consultants sau orice partener al MAIER Consultants; 
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1.1. ”card valoric” - reprezintă un card fizic din PVC, similar cu un card bancar, cu o dimensiune de 85x54mm, grosime 0.76 mm,                      
colțuri rotunjite, imprimat color cu o anumită valoare exprimată în GBP sau EURO și care poate fi folosit pentru achiziționarea                    
serviciilor noastre, în funcție de valoarea indicată. 

2.3. ”cumpărător” - poate fi orice persoană fizică care are vârsta de peste 18 ani sau persoană juridică sau orice entitate juridică care                      
prin achiziționarea serviciile noastre și-a dat acordul cu privire la TERMENII ȘI CONDIȚIILE GENERALE DE UTILIZARE A                 
SERVICIILOR MAIER Consultants. 

2.4. ”client” - poate fi orice persoană fizică care are vârsta de peste 18 ani sau persoană juridică care are sau obține acces la serviciile                        
noastre, prin orice mijloc de comunicare puse la dispoziție de către MAIER Consultants sau în baza unui acord sau contract de                     
colaborare, asistență sau prestări servicii existent între MAIER Consultants și acesta. 

2.5. ”utilizator” - orice persoană fizică sau persoană juridică, care prin solicitarea serviciilor noastre și-a dat acordul cu privire la                   
TERMENII ȘI CONDIȚIILE GENERALE DE UTILIZARE A SERVICIILOR MAIER Consultants. 

2.6. ”vizitator” - poate fi orice orice persoană fizică sau persoană juridică, care accesează pagina web, paginile social media sau                   
aplicația mobilă aparținând MAIER Consultants. 

2.7. ”social media” - Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube, Tik Tok sau orice site-uri web și soft-uri/aplicații care funcționează                 
cu ajutorul unui dispozitiv conectat la Internet (computer, laptop, tabletă, telefon mobil etc.) și care au fost construite pentru a                    
facilita comunicarea utilizatorilor de Internet și crearea, distribuirea și schimbul de conținut (text, foto, video, audio, prezentări                 
multimedia etc.) între membrii unor grupuri sociale (prieteni, colegi, familie etc.).  

2.8. ”cont STANDARD” - reprezintă un cont clasic, pentru care clientul nu achită taxe suplimentare de consultanță și administrare. 

2.9. ”cont PREMIUM” - reprezintă un cont special, pentru care clientul achită taxe suplimentare de consultanță și administrare cont,                  
iar prin achitarea acestor taxe suplimentare sub formă de abonament lunar, trimestrial sau anual, cumpărătorul beneficiază de                 
anumite servicii suplimentare detaliate pe https://maier-consultants.com/servicii/servicii-premium/. 

3. FURNIZORUL DE SERVICII 

1.1. MAIER Consultants este denumirea comercială a furnizorilor principali de servicii cu care dvs. încheiați contractul de asistență                 
sau prestări servicii.  
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3.1. Până la data 08.12.2020, serviciile MAIER Consultants v-au fost oferite de (iar dvs. ați încheiat contractul cu) MAIER                  
CONSULTANTS LTD, companie constituită și înregistrată în Anglia și Țara Galilor sub numărul 11381874, având sediul social                 
în KEMP HOUSE, 160 CITY ROAD, LONDON, UNITED KINGDOM, EC1V 2NX. 

3.2. Începând cu 09.12.2020, în Marea Britanie, serviciile MAIER Consultants sunt oferite de (iar dvs. încheiați contractul cu)                 
MAIER CONSULTANTS LTD, companie constituită și înregistrată în Anglia și Țara Galilor sub numărul 11381874, având                
sediul social în KEMP HOUSE, 160 CITY ROAD, LONDON, UNITED KINGDOM, EC1V 2NX. 

3.3. Începând cu 09.12.2020, în Spațiul Economic European (SEE) și Elveția, serviciile MAIER Consultants sunt oferite de (iar dvs.                  
încheiați contractul cu) MAIER CONSULTANTS LIMITED, companie constituită și înregistrată în Irlanda sub numărul 683329,               
având sediul social în THE BLACK CHURCH, ST. MARY’S PLACE, DUBLIN 7, IRELAND. 

4. DESCRIEREA SERVICIILOR ȘI NEANGAJAREA RĂSPUNDERII 

4.1. Site-ul https://maier-consultants.com și aplicația mobilă MAIER Consultants reprezintă o prezentare generală a serviciilor oferite              
de către MAIER Consultants. Informațiile prezentate privind activitatea companiei și tarifele afișate nu sunt în mod obligatoriu                 
atotcuprinzătoare, complete, corecte sau actualizate. 

4.2. MAIER Consultants nu garantează cu privire la exactitatea informaţiilor publicate la un moment dat, deşi va încerca pe cât posibil                    
ca la publicarea acestora pe site, toate informațiile să fie precise. 

4.3. O informație sau un document disponibil pe site nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial. Numai                  
documentele și actele normative publicate de către organele abilitate sunt considerate autentice. 

4.4. MAIER Consultants nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt prezentate cu întârziere, sunt pierdute,                   
şterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive. De asemenea, MAIER Consultants nu îşi asumă nicio răspundere                     
pentru consecinţele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactităţii informaţiilor publicate sau existente pe website. 

4.5. Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate de reprezentanții MAIER Consultants, pe propria răspundere, iar în cazul unei daune                 
generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, utilizatorii acceptă ca MAIER Consultants va fi absolvită de orice                 
răspundere. 

4.6. Clientul se angajează să furnizeze date conforme cu realitatea, să înțeleagă serviciul prestat și să își asume consecințele în cazul în                     
care datele furnizate sunt incorecte. 

Pagina 3 din 10 

https://maier-consultants.com/
https://maier-consultants.com/apps


 

4.7. Site-ul sau aplicația mobilă poate să cuprindă linkuri către site-uri externe şi informaţii privind terţe entităţi, fără a implica                   
asumarea vreunei răspunderi cu privire la corectitudinea sau actualitatea informaţiilor, funcţionarea link-urilor externe, conţinutul              
respectivelor site-uri ori securitatea accesării acestora. 

4.8. Neangajarea răspunderii nu se răsfrânge şi asupra obligaţiei MAIER Consultants de a respecta legislaţia în vigoare şi nu poate                   
exclude obligaţiile MAIER Consultants impuse de lege. 

5. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

5.1. Acest set de Termeni și Condiții se completează cu POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA                
DATELOR CU CARACTER PERSONAL. 

6. CONFIDENȚIALITATE 

6.1. MAIER Consultants va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natura pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor               
furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul set de Termeni și Condiții. 

6.2. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu poate fi făcută de                     
cumpărător/client cu privire la comandă/contract fără consimțământul prealabil scris al MAIER Consultants. 

6.3. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui canalelor de comunicare, oferiți MAIER Consultants acces                
nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau                  
informații.  

6.4. Sunteți, de asemenea, de acord ca MAIER Consultants să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informații, idei, concepte,                   
know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis.  

6.5. MAIER Consultants nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidentialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în                
vigoare nu prevede alte specificari în acest sens. 

7. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE 

7.1. Accesul în vederea efectuarii unei comenzii îi este permis oricărui utilizator/cumpărător. 

7.2. Prin înregistrarea unei comenzi pe site, în aplicația mobilă sau la birou, cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare                    
(telefonic sau e-mail) prin care MAIER Consultants își derulează operațiunile comerciale, în funcție de tipul contului acestuia. 
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7.3. Notificarea primită de către cumpărătorul, după efectuarea comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea comenzii.                 
Aceasta notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic. 

7.4. Pentru motive justificate, MAIER Consultants își rezervă dreptul de a modifica cantitatea produselor și/sau serviciilor din                
comandă.  

7.5. Dacă MAIER Consultants va modifica cantitatea de produselor și/sau serviciilor din comandă va anunța cumparatorul la adresa                 
de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția vânzătorului la efectuarea comenzii și va returna suma achitată suplimentar                    
în conformitate cu TERMENII ȘI CONDIȚIILE (POLITICA) DE ANULARE sau va solicita achitarea taxelor suplimentare, după                
caz. 

7.6. În cazul plăților online vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de cumparator,                   
incluzând dar nelimitându-se la comisioane bancare sau de conversie valutară aplicate de către banca emitenta a cardului acestuia,                  
în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de moneda în care este facturat produsul sau serviciul cumpărat.                    
Responsabilitatea pentru aceasta acțiune o poarta numai cumpărătorul. 

7.7. MAIER Consultants poate publica pe site, rețelele de socializare sau în aplicația mobilă, informații despre produsele și/sau                 
servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt tert cu care MAIER Consultants are încheiate contracte                    
de parteneriat, într-o anumită perioada de timp și în limita stocului disponibil. 

7.8. Toate informațiile folosite pentru descrierea produselor și/sau a serviciilor disponibile pe site sau în aplicația mobilă (imagini                 
statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea MAIER Consultants, acestea                  
fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare. 

7.9. După soluționarea cererii, cumpărătorului i se poate solicita înscrierea unui review legat de produsul sau serviciul achiziționat.                 
Solicitarea va fi transmisă către adresa de email înscrisă de cumparator în cont. În acest fel, cumpărătorul contribuie la informarea                    
altor posibili utilizatori/ clienți/ cumpărători și se implică activ în dezvoltarea de noi servicii și în detalierea cât mai completă a                     
caracteristicilor serviciilor achiziționate. 

8. CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA 

8.1. MAIER Consultants poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, nefiind necesar                  
acordul sau informarea cumpărătorului.  

8.2. MAIER Consultants va fi întotdeauna responsabil față de cumpărător pentru toate obligațiile contractuale. 
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9. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ 

9.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri               
comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe site, rețelele sociale sau în aplicația                 
mobilă, sunt proprietatea exclusiva a MAIER Consultants , acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obtinute în acest sens în                  
mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare). 

9.2. Clientului/cumpărătorului/utilizatorului/vizitatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe           
părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel                  
original intenționat de MAIER Consultants, includerea oricărui conținut în afara site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică               
dreptul de autor al MAIER Consultants asupra conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor                
materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, decât cu acordul scris expres al MAIER Consultants. 

9.3. Orice conținut la care clientul/cumpărătorul/utilizatorul/vizitatorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența                
acestor Termeni și Condiții, în cazul în care conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între                      
MAIER Consultants și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea MAIER Consultants cu referire la                   
acel conținut. 

9.4. Clientul/cumpărătorul/utilizatorul/vizitatorul poate copia, transfera și/sau utiliza conținut numai în scopuri personale sau            
non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile acestui set de Termeni și Condiții. 

9.5. În cazul în care MAIER Consultants conferă clientului/cumpărătorului/utilizatorului/vizitatorului dreptul de a utiliza sub forma              
descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care clientul/cumpărătorul/utilizatorul/vizitatorul are sau obține               
acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada                     
existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site, social media sau în aplicația mobilă sau a perioadei definite în acord, conform                    
condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea MAIER Consultants                  
pentru respectivul client/cumpărător/utilizator/vizitator sau oricare alt tert care are/obține acces la acest conținut transferat, prin               
orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea                       
acordului de utilizare. 

9.6. Niciun conținut transmis către client, utilizator sau cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau                 
dobandit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea MAIER Consultants                 
și/sau al angajatului/prepusului MAIER Consultants care a mijlocit transferul de conținut, în cazul în care aceasta există, fata de                   
respectivul conținut. 
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9.7. Este interzisă orice utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul set de Termeni și Condiții sau                     
de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta exista. 

10. COMANDA 

10.1. Clientul/cumpărătorul poate efectua comenzi pe site, în aplicația mobilă, telefonic, prin email , WhatsApp, Chat, la birou, prin                  
parteneri sau prin orice alte metode disponibile la data plasării comenzii. 

10.2. O comandă este considerată finalizată odată cu achitarea taxelor prestate de MAIER Consultants prin una dintre modalitățile                 
indicate expres.  

10.3. Solicitarea serviciilor noastre sau completarea contractului de asistență fără a fi achitate taxele necesare, nu atrage după sine                  
înregistrarea unei comenzi, implicit nici nici începerea prestării serviciului. 

10.4. Prin finalizarea comenzii cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt                
corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii. 

10.5. Prin finalizarea comenzii, cumpărătorul consimte că vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de                  
vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea cumpărătorului. 

10.6. Vânzătorul poate anula comanda efectuată de către cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate cumpărătorului, fără                
nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în                     
următoarele cazuri: 

10.6.1. contul clientului este suspendat sau restricționat; 

10.6.2. neacceptarea de către banca emitenta a cardului cumpărătorului, a tranzactiei, în cazul plății online; 

10.6.3. invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de MAIER Consultants, în cazul plății online; 

10.6.4. datele furnizate de către client/cumpărător, sunt incomplete și/sau incorecte; 

10.7. Cumpărătorul are dreptul să se retragă din contract în strictă conformitate cu TERMENII ȘI CONDIȚIILE (POLITICA) DE                 
ANULARE. 
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11. COMUNICĂRI COMERCIALE 

11.1. Comunicările comerciale se vor efectua în strictă conformitate cu POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE CU PRIVIRE LA               
PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. 

11.2. Clientul/Utilizatorul se poate dezabona, în orice moment, de la comunicările comerciale menționate la punctul 11.1. prin                
accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesajele comerciale primite de la MAIER Consultants sau prin contactarea MAIER                 
Consultants în acest sens. 

11.3. De asemenea, pentru îmbunătățirea ofertei de produse și servicii și a experienței de cumpărare, vom folosi datele dvs. pentru                   
efectuarea de cercetări de piață și sondaje de opinie. Informațiile obținute în urma acestor cercetări de piață și a sondajelor de                     
opinie nu vor fi utilizate în scopuri publicitare ci doar în cele menționate în prezentul set de Termeni și Condiții. 

11.4. Răspunsurile dvs. la cercetările de piață și sondajele de opinie nu vor fi asociate cu identitatea dvs. și nici transmise către terți și                       
nici nu vor fi publicate. Puteți obiecta la utilizarea datelor în scopuri de cercetare de piata și sondaje de opinie în orice moment,                       
prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesaj sau prin contactarea MAIER Consultants. 

12. SUSPENDAREA SAU RESTRICȚIONAREA CONTULUI CLIENTULUI 

12.1. Pentru motive justificate MAIER Consultants își rezervă dreptul de a suspenda sau restricționa accesul utilizatorului/               
cumpărătorului în vederea efectuarii unei comenzi și/sau la unele din modalitățile de plata acceptate, în cazul în care consideră că                    
în baza conduitei sau a activității utilizatorului/cumpărătorului, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel MAIER                
Consultants.  

12.2. În situația nerespectării obligațiilor financiare, MAIER Consultants își rezervă dreptul de a suspenda sau restricționa temporar                
contul clientului, până la achitarea facturilor restante. 

12.3. În perioada în care contului clientului este suspendat sau restricționat, MAIER Consultants nu este obligat să onoreze solicitările                  
clientului, indiferent de natura acestora. 
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12.4. În situația restricționării permanente a contului, clientul are dreptul de a solicita analizarea situației care a dus la aplicarea acestei                    
măsuri. 

12.5. În situația prezentată la punctul 12.4, MAIER Consultants îți rezervă dreptul de a solicita o taxă administrativă pentru a efectua                    
această procedură de verificare însă solicitarea de reactivare a contului clientului poate fi respinsă în funcție de gravitatea faptelor                   
care au dus la aplicarea măsurii de restricționare. 

12.6. În situația suspendării temporare a contului, MAIER Consultants îți rezervă dreptul de a solicita o taxă administrativă pentru                  
reactivarea contului clientului. 

12.7. În oricare dintre aceste cazuri, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor susmentionate,                    
utilizatorul/cumpărătorul se poate adresa gratuit Departamentului Financiar sau Juridic al MAIER Consultants prin email la               
billing@maier-consultants.com.  

13. TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A SERVICIILOR DE ASISTENȚĂ LA CONSULATUL ROMÂNIEI  

13.1. Acest set de Termeni și Condiții se completează cu TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE UTILIZARE A SERVICIILOR DE                 
ASISTENȚĂ LA CONSULATUL ROMÂNIEI. 

14.  SERVICIILE DE TRADUCERE 

14.1. MAIER Consultants subcontractează/intermediază serviciile profesionale oferite de translatori/traducători autorizați de Ministerul           
Justiției și/sau de către autoritățile competente din țara în care își desfășoară activitate, și/sau înregistrați cu Ambasada României                  
din zona în care urmează să folosiți documentul tradus. 

14.2. Pentru soluționarea cererii dvs, MAIER Consultants transmite securizat numele solicitantului, adresa de corespondență și              
documentele care urmează să fie traduse.  

14.3. În cazul în care nu doriți ca datele dumneavoastră să fie subcontractate, vă rugăm să nu solicitați acest serviciu. Depunerea cererii                     
reprezintă consimțământul dvs. 

14.4. După efectuarea plății și finalizarea serviciului solicitat, documentele traduse pot fi ridicate de la birou sau vă sunt trimise prin                    
email, poștă sau curier, în funcție de disponibilitate și serviciul achitat.  

14.5. MAIER Consultants nu se face responsabil de pierderea sau deteriorarea documentelor de către compania de livrări.  
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14.6. MAIER Consultants nu își asumă nicio responsabilitate pentru pierderea, distrugerea, deteriorarea sau întârzierea documentelor              
trimise prin poștă sau curier. În cazul unui incident vă rugăm să contactați direct compania prestatoare a serviciului de curierat. În                     
acest caz se pot emite alte documente care să le înlocuiască pe cele pierdute, contra cost. 

15. SERVICIILE DE APOSTILARE DOCUMENTE 

15.1. Acest set de Termeni și Condiții se completează cu TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE UTILIZARE A SERVICIILOR DE                 
APOSTILARE DOCUMENTE. 

16. TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE CUMPĂRARE ȘI UTILIZARE A CARDURILOR VALORICE 

16.1. Acest set de Termeni și Condiții se completează TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE CUMPĂRARE ȘI UTILIZARE A                
CARDURILOR VALORICE. 

17. DETALIEREA TAXELOR ACHITATE PENTRU SERVICIILE MAIER CONSULTANTS 

17.1. Pentru ca dvs. să înțelegeți cu exactitate pentru ce achitați, am creat un document suplimentar care detaliază cu exactitate ce este                     
inclus și ce nu este inclus în taxele achitate către MAIER Consultants. Acest document poate fi accesat pe                  
https://maier-consultants.com/legal/detalierea-taxelor-achitate/. 

18.  TERMENII ȘI CONDIȚIILE (POLITICA) DE ANULARE 

18.1. Acest set de Termeni și Condiții se completează cu TERMENII ȘI CONDIȚIILE (POLITICA) DE ANULARE. 

19. JURISDICȚIA 

19.1. Eventualele litigii apărute între MAIER Consultants și utilizatori / cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în                    
care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din jurisdicția furnizorului de                  
servicii. 

20. CLAUZE FINALE 

20.1. În cazul în care o clauză a prezentului set de Termeni și Condiții este declarată nulă sau se dovedește a fi inaplicabilă, o asemenea                        
dispoziție va fi considerată divizibilă de prezentul set de Termeni și Condiții, ca și cum nu ar fi făcut niciodată parte din el. 

ACTUALIZAT: 24.01.2021 
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