SPAŢIU PROPRIU
Condiţii de acces la Târgul auto Nederland:
1. Prin accesul în acest spaţiu vă declaraţi de acord cu aceste condiţii.
2. Vizitatorii trebuie să se poată identifica în orice moment.
3. Spaţiul este supravegheat cu camere video.
4.	Vizitatorii sunt obligaţi să respecte legile, precum şi normele generale în vigoare, condiţiile şi
regulile de bună purtare.
5. Vizitatorii trebuie să urmeze neîntârziat indicaţiile oferite de personalul târgului.
6.	Târgul auto Nederland/ATS B.V. îşi rezervă dreptul de a ridica autovehiculele. La ridicarea
autovehiculelor nu există dreptul la plata de despăgubiri.
7.	Nu este permisă oferirea de autovehicule spre vânzare fără a fi în posesia unui card de târg, emis de
Târgul auto Nederland/ATS B.V.
8.	Accesul în spaţiu se face pe propriul risc. Târgul auto Nederland/ATS B.V. nu este responsabil pentru
pierderi, furturi, coliziuni auto sau orice alt fel de daune produse.
9. Uzul şi oferirea de droguri şi de alcool nu sunt permise. Prostituţia este interzisă.
10. Oferirea de servicii privind documente şi informaţii nu este permisă fără acordul biroului târgului.
11.	Autovehiculele vândute/cumpărate pot fi înregistrate/exportate doar prin intermediul biroului de
documente auto, deschis în spaţiul târgului. Este interzisă înregistrarea/exportul de autovehicule
altfel decât prin intermediul biroului de documente auto.
12. Este interzis transferul sau donarea de combustibil în incinta târgului.
13. În acest spaţiu este aplicabilă Legea privind Circulaţia pe Drumurile Publice.
14.	Târgul auto Nederland/ATS B.V. îşi rezervă dreptul de a interzice vizitatorilor accesul în spaţiul său.
Încălcarea acestor condiţii de acces şi comportamentul neadecvat pot duce la excluderea din spaţiu
sau la depunerea de plângere la poliţie. În cazul excluderii din spaţiu nu există dreptul la restituirea
taxei şi/sau la plata de despăgubiri.
În situaţiile care nu sunt menţionate în aceste norme de acces, decizia aparţine personalului
târgului.
Aceste norme de acces sunt disponibile la Biroul Târgului (Ghişeul ATS), pentru consultare, şi, la cerere,
vă pot fi trimise.
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