TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE CUMPĂRARE ȘI UTILIZARE
A CARDURILOR VALORICE

1.

ACCEPTAREA CONDIȚIILOR
1.1.

2.

3.

Prezentul document face parte integrantă din TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE DE UTILIZARE A SERVICIILOR MAIER
CONSULTANTS.

PUNCTE DE VÂNZARE
2.1.

Pentru siguranța dvs. vă recomandăm să achiziționați cardurile valorice strict de la partenerii oficiali sau de la reprezentanții de
vânzări.

2.2.

La solicitarea dvs, fiecare reprezentant de vânzări sau partener este obligat să prezinte o legitimație, sau în lipsa acesteia un
contract de colaborare, care include numele complet al acestuia sau al companiei care a semnat contractul de colaborare cu
MAIER Consultants și numărul unic de identificare.

TIPURI DE CARDURI VALORICE
3.1.

SUPORT PREMIUM
3.1.1.

Aceste carduri oferă acces limitat, în funcție de perioada afișată pe card, la servicii PREMIUM de consultanță și
administrare cont.

3.1.2.

O cartelă poate fi utilizată o singură dată, iar serviciul este valabil 30 de zile calendaristice de la activare.

3.1.3.

Înainte de a cumpăra acest card, accesează https://maier-consultants.com/servicii/servicii-premium/ pentru a verifica
beneficiile incluse.
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3.2.

4.

5.

6.

3.1.4.

O cartelă valorică poate fi folosită strict pentru activarea suportului PREMIUM, în funcție de tipul suportului afișat pe
card.

3.1.5.

După activare, beneficiile nu sunt transmisibile.

REÎNCĂRCARE CONT
3.2.1.

O cartelă valorică poate fi folosită strict pentru reîncărcarea contului personal cu suma afișată.

3.2.2.

După reîncărcare, suma nu poate fi transferată.

CUMPĂRAREA CARDURILOR VALORICE
4.1.

Verifică cu atenție integritatea cartelei, în special secțiunea din dreapta seriei cardului care conține codul secret ce trebuie să fie
complet acoperită cu o bandă răzuibilă.

4.2.

Nu acceptați cardurile care au banda răzuibilă deteriorată, carduri care nu conțin bandă răzuibilă sau carduri expirate.

4.3.

Prin cumpărarea cartelei dvs. confirmați că ați înțeles pe deplin TERMENII ȘI CONDIȚIILE GENERALE DE UTILIZARE A
SERVICIILOR MAIER CONSULTANTS.

4.4.

Cardurile valorice pot fi achiziționate strict de persoanele peste 18 ani.

ACTIVAREA CARDURILOR VALORICE
5.1.

Din motive de securitate, MAIER Consultants recomandă să activezi cardul la locul cumpărării.

5.2.

Pentru activarea cardului, răzuiește banda care acoperă codul secret și apelează linia de vânzări pentru a solicita activarea
cardului.

5.3.

Cardurile valorice pot fi activate strict de persoanele peste 18 ani.

5.4.

După activare, nu se pot efectua modificări ale beneficiarului.

POLITICA DE RETUR
6.1.

După cumpărare, contravaloarea cartelei nu se poate restitui sub nicio formă.
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6.2.
7.

8.

MAIER Consultants nu răspunde în nici un fel pentru pierderea, deteriorarea, expirarea sau falsificarea cartelei.

FALSIFICAREA CARTELELOR
7.1.

Falsificarea cartelelor valorice se pedepsește conform legii penale.

7.2.

Reproducerea acestei cartele valorice este strict interzisă.

CLAUZE FINALE
8.1.

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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