TERMENI SI CONDITII

Acești termeni și condiții ("Termenii") sunt termenii în care acest site
https://www.kebene.ro/ ("Site-ul") vă este pus la dispoziție ("dvs." / "al dvs."). Folosirea
serviciilor sau a informatiilor oferite pe site-ul https://www.kebene.ro/ este echivalenta cu
acceptarea de catre utilizator a termenilor si conditiilor de mai jos. Accesul şi folosirea site-ului
sunt supuse următoarelor condiţii de utilizare şi tuturor legilor aplicabile în România.

1. Aplicabilitate
Accesul la acest Website, precum și utilizarea conținutului său se va efectua în acord cu
termenii și condițiile de utilizare descrise în această secțiune. Simpla accesare și vizitare a
Website-ului reprezintă acceptul dumneavoastră neechivoc cu privire la acești termeni și
condiții generale de utilizare.
2. Teritoriul
Informațiile prezente în conținutul Website-ului sunt destinate publicului larg și / sau
profesioniștilor din domeniul sănătății din România. Alte țări în care reglementările în materie
pot fi diferite de cele din România pot avea acces la conținutul acestui site. În acest caz, este
posibil ca informațiile cuprinse în site să nu fie conforme cu reglementările aplicabile în afara
României.
3. Date cu caracter personal
Pentru simpla vizitare a site-ului, secțiunea adresată publicului larg nu este necesară
furnizarea de date cu caracter personal. În cazul în care pentru utilizarea informațiilor vă sunt
solicitate asemenea date, vă rugăm ca înainte de furnizarea acestora să consultați Politica
noastră de confidențialitate https://www.sunpharma.com/romania.

4. Natura informațiilor cuprinse în Site
Acest site poate conține informații referitoare la sănătatea pacientilor, la condiția fizică, domenii
medicale sau tratamente medicale destinate exclusiv uzului uman. Aceste informații nu vor
constitui, în niciun caz, o opinie medicală avizată și sunt prezentate în cuprinsul site-ului exclusiv
cu titlu informativ. Informațiile prezentate în site nu vor trebui în niciun caz utilizate pentru
punerea unui diagnostic medical în legătură cu orice boală sau orice problemă fizică sau pentru
prescrierea sau utilizarea medicamentelor. Este absolut necesar ca dumneavoastră să solicitați
opinia medicului sau farmacistului, care sunt profesioniști în domeniul sănătății și care sunt

singurii abilitați să vă furnizeze o opinie sau o recomandare în conformitate cu starea
dumneavoastră de sănătate.
În consecință, exprimarea acordului dumneavoastră cu privire la acești termeni și condiții
generale de utilizare a site-ului reprezintă recunoașterea de către dumneavoastră a faptului că
TERAPIA S.A și firma de hosting nu vor putea fi făcute în niciun caz responsabile în legătură cu
informațiile și / sau serviciile propuse prin intermediul site-ului și acceptarea că utilizarea
acestor informații și / sau servicii sunt în totalitate sub controlul dumneavoastră și vor fi
răspunderea dumneavoastră exclusivă.
Pentru orice informații în legătură cu produsele, programele sau serviciile disponibile în țara
dumneavoastră vă rugăm să ne contactați la:
TERAPIA SA, cu sediul social în Cluj-Napoca, Str. Fabricii nr. 124, județul Cluj, cod poștal 400632
Tel:

+40 372641600

Fax:

+40 212434582

Mob:

+40 733400391

De asemenea, contactaţi Agenţia Naţională a Medicamentului pentru a raporta reacţiile
adverse; detalii se găsesc la www.anm.ro, rubrica raportează o reacție adversă; Fax: 021 316 34
97; E-mail: adr@anm.ro; Telefon: 0757117259.

5. Drepturi de proprietate intelectuală
TERAPIA S.A. este deținătorul numelui de domeniu www.kebene.ro Conținutul integral al
site-ului face obiectul protecției dreptului de autor, în conformitate cu prevederile Legii 8/1996,
privind drepturile de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare.
Integralitatea acestui conținut, precum și toate elementele sale (inclusive, dar fără a se limita la:
texte, scheme, animații, imagini, fotografii, ilustrații, logo-uri, sunete, melodii, denumiri
comerciale, mărci înregistrate) reprezintă, în cazul în care nu se menționează altfel în mod
expres, proprietatea exclusivă a TERAPIA S.A, care este singura abilitată să utilizeze în mod
discreționar drepturile de proprietate intelectualăaferente.
În consecință, în temeiul dispozițiilor Legii 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile
conexe, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor legale și regulilor altor țări și
convențiilor internaționale, utilizarea integrală sau a unei părți din conținutul acestui site, mai
ales în ceea ce privește reîncărcarea electronică, transmiterea, reprezentarea sau difuzarea, în

orice alte scopuri mai puțin acela al uzului dumneavoastră personal și privat în context
non-comercial, este strict interzisă.
6. Dispozitii finale
Toti utilizatorii acestui site fac subiectul acestor termeni si conditii astfel incat accesarea
acestuia presupune acceptarea si conformarea la Termenii si Conditiile prevazute in acesta
pagina. TERAPIA S.A isi rezerva dreptul de a modifica in orice moment continutul acestei pagini,
fara notificarea prealabila a utilizatorului. Modificarile facute astfel sunt socotite a fi acceptate
de catre utilizator daca acesta continua sa foloseasca site-ul www.kebene.ro

© TERAPIA S.A – toate drepturile rezervate.

Aceste medicamente se pot elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a
prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă
medicului sau farmacistului.
Sfaturile și orice alte informații despre sănătate disponibile pe www.kebene.ro au rol
informativ și educațional. Acestea nu pot înlocui consultul medical sau diagnosticul stabilit în
urma investigațiilor și analizelor medicale.
Pentru orice problemă de sănătate vă sfătuim să consultați un medic specialist.

