
Termeni si Conditii de utilizare a serviciilor noastre 

CraftMc.pro doreste sa va instiinteze ca toate platile sunt efectuate prin donatie si inseamna ca ne 

donati pe propria vointa si raspundere! Aceasta inseamna ca, dupa ce donati, in cazul in care doriti mai 

tarziu NU mai puteti solicita banii inapoi. Va rugam sa va ganditi bine si sa aveti grija atunci cand alegeti 

sa donati. Pentru a dona, trebuie sa intelegeti si sa fiti de acord cu urmatorii termeni ai acordului de 

serviciu. 

Daca nu sunteti de acord cu acesti Termeni de vanzare, nu plasati o comanda pe site-ul web 

https://store.craftmc.pro/. O copie a acestor Termeni de vanzare poate fi descarcata, salvata și tiparita 

pentru referinta. 

I. Ne rezervam dreptul de a schimba, cu sau fara instiintare sau notificare, orice pret, beneficiu, 

recompensa pentru orice grad sau serviciu.  Beneficiile de grad se pot modifica oricand, insa acest lucru 

va fi anuntat. 

II. Sunteti de acord sa despagubiti proprietarul, personalul si toate celelalte parti legate de stafful 

serverului. Acceptand acesti termeni, sunteti de acord sa nu prezentati niciun proces sau alta plangere 

legala impotriva proprietarului serverului sau personalului, indiferent daca este legat sau nu de achizitia 

dvs.  

III. Intelegeti si sunteti de acord ca utilizarea acestui site web, server sau orice alt continut CraftMc.pro 

este pusa la dispozitie si va este oferita pe riscul dumneavostra. Renuntam la toate garantiile, exprimate 

sau implicite , incluzand, dar fara a se limita la garantiile de comercialitate, aptitudinea pentru un scop si 

nerespectarea obligatiilor. Utilizati toate informatiile si serviciile pe propriul risc, fara raspunderea 

noastra de niciun fel. 

IV. Intelegeti si sunteti de acord ca Nu suntem responsabili pentru nicio dauna directa, indirecta, 

accidentala, speciala sau daune indirecte ce rezulta din utilizarea sau imposibilitatea oricaror servicii, 

actiuni neautorizate sau modificarea datelor dumneavoastra sau conduita a oricarei terte parti asupra 

serviciului ori alta problema referitoare la server. 

V. Ne rezervam dreptul de a va face sa parasiti fortat serverul, permanent sau altfel, fara nicio 

rambursare. 

VI. Termenii si conditiile PayPal trebuie respectate, precum si termenii si conditiile noastre. 

Puteti sa platiti pentru achizitia dvs. cu un card de debit/credit prin serviciul PayPal. Dumneavoastra 

reprezentati si garantati ca sunteti titularul cardului de credit sau detinatorul de cont aplicabil al contului 

PayPal. In cazul in care cardul dumneavoastra este respins de catre emitentul cardului sau plata dvs. 

este respinsa de catre PayPal, comanda dvs. nu va fi primita si CraftMc.pro nu va avea nicio obligatie de 

a va indeplini comanda. Toate informatiile de facturare si inregistrare oferite de catre dvs, noua, trebuie 

sa fie veridice si corecte. Furnizarea de informatii false sau inexate constituie o incalcare a acestor 

Termeni si Conditii. 

https://store.craftmc.pro/


VII. Acceptand termenii acestui document renuntati la dreptul dumneavoastra de a intreprinde orice 

actiune legala sau de orice natura, impotriva oricui sau orice legatura cu serverul mc.craftmc.pro, site-ul 

nostru, staff-ul si administratia, membrii serverului sau orice alt serviciu referitor la acest server. De 

asemenea, in cazul in care considerati ca orice parte a acestui document este invalida sau neaplicabila in 

orice fel, atunci acele parti pe care le considerati nevalide sau neaplicabile vor fi considerate complet 

valabile si obligatorii din punct de vedere legal. 

VIII. Sunteti de acord cu acesti Termeni si conditii si sunteti de acord si cu politica noastra restituire. 

Aceasta se bazeaza pe o politica strict nerambursabil. Aceasta inseamna ca nu aveti dreptul la nicio 

forma de rambursare decat daca aveti un motiv clar si evident pentru a solicita asta. In cazul unei 

rambursari (disputa) recunoasteti ca accesul dumneavoastra pe server a fost revocat si interzis  si pot 

avea loc actiuni legale suplimentare din partea noastra. De asemenea recunoasteti si acceptati ca 

trebuie sa urmati regulile stabilite ale site-ului web si serverului si in cazul unei pedepse ca urmare a 

incalcarii regulamentului(de exemplu ban permanent) tot nu aveti dreptul la o rambursare. 

IX. Retineti ca daca nu ati primit pachetul comandat in timp util tot nu sunteti eligibil pentru rambursare. 

Pentru a remedia a cest lucru va rugam sa ne contactati pe serverul nostru de discord 

https://discord.me/craftmc ori pe mail la craftmcro@gmail.com cu informatii complete despre achizitie. 

X. Toti termenii si conditiile sunt in vigoare pe termen nelimitat de indata ce contractul este acceptat si 

va ramane activ chiar si dupa ce renuntati, ori veti avea contul suspendat pe server sau ati parasit 

serverul, site-ul web sau orice servicii de orice fel. 

Multumiri, 

Echipa CraftMC.      
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