
Agenţia de turism care a conceput programele Senior Voyage nu este responsabilă pentru 

eventualele neconcordanţe care pot apărea între informaţiile din site şi informaţiile primite 

în agenţie. Întotdeauna vor avea prioritate informaţiile primite în agenţie. 

Vizitând şi utilizând acest site, acceptaţi automat termenii şi condiţiile de mai jos. Termenii şi 

condiţiile se aplică tuturor utilizatorilor site-ului. 

Accesul pe acest site se face gratuit. Scopul lui este de a informa, de a-i ajuta pe utilizatori să îşi 

găsească uşor, în mod structurat şi cât mai rapid informaţiile necesare. Senior Voyage este un 

brand turistic. Pe site-ul www.seniorvoyage.eu se pot găsi informaţii despre toate zonele turistice 

propuse ca şi destinaţii de vacanţă prin programele Senior Voyage. Printre materialele care pot fi 

găsite aici sunt: scurte descrieri, galerii de poze, materiale video, informaţii geografice, date 

legate de unităţile de cazare etc. 

Site-ul www.seniorvoyage.eu poate conţine link-uri spre alte site-uri, care nu sunt proprietatea 

sa. www.seniorvoyage.eu nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul şi/sau termenii de 

utilizare a oricarui alt site. 

 

Permisiunea de folosire a acestei pagini web este condiţionată de respectarea următorilor 

termeni de utilizare:  
• Web site-ul se va utiliza doar în interes personal şi non-comercial. 

• Nicio informaţie conţinută de site (text, poze, clipuri video sau orice alt gen de material) nu se 

va copia şi nici nu se va distribui fără obţinerea în prealabil a acordului scris din partea 

administratorului site-ului. 

• Vizitatorul nu are dreptul să modifice nicio secţiune a acestui web-site în afara acelor părţi 

unde are acces în mod legal şi prestabilit. 

• Nu se vor publica pe site informaţii care pot induce în eroare alţi vizitatori. Cu alte cuvinte, 

sunteţi rugat să acordaţi atenţia cuvenită corectitudinii informaţiilor pe care le introduceţi în site, 

indiferent dacă e vorba despre text, imagini, materiale video sau orice altceva. 

• În calitate de utilizator sunteţi de acord să nu folosiţi niciun program, aplicaţie sau orice alt 

mijloc de accesare automată a website-ului în vederea spamming-ului, flood-ului, furtului de 

date, modificării sau alterării sale. Sunteţi singurul răspunzător pentru activitatea pe care o 

desfăşuraţi pe www.seniorvoyage.eu. 

• Se vor respecta termenii şi condiţiile impuse de acest website. 

 

Drepturile de proprietate intelectuală  
Conţinutul website-ului vă este oferit gratuit, cu scop informaţional. Conţinutul nu poate fi 

copiat, reprodus, folosit, transmis, vândut, licenţiat, distribuit fără a avea în prealabil acordul 

scris al titularului dreptului de proprietate intelectuală. Sunteţi de acord să nu folosiţi, să nu 

copiaţi sau să nu distribuiţi conţinutul acestui site în scop comercial. 

www.seniorvoyage.eu îşi rezervă toate drepturile pentru conţinutul acestui site. 

 

Acceptarea termenilor şi condiţiilor  
Website-ul se adresează tuturor categoriilor de vârstă. Prin utilizarea acestui website aţi luat la 

cunoştinţă şi sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile prezentate în această pagină. 

 



Politica de confidenţialitate 
Toate informaţiile furnizate de utilizatorii site-ului sunt şi vor rămâne confidenţiale. Adresele de 

e-mail ale utilizatorilor nu vor fi folosite pentru a li se trimite acestora reclame publicitare 

nesolicitate. Singurul mod în care ei vor putea avea acces la fluxul de informaţie oferit de 

www.seniorvoyage.eu este abonarea la newsletter sau conectarea prin intermediul reţelelor de 

socializare Twitter şi Facebook. 

 


