
 

 

Joy at every meal 

 

 
 
 
 

Office 
Green Court Bucharest, Building C, 7th floor  
Gara Herăstrău Street, no. 4, Bucharest, 
Phone / Fax:  +4 021 346 45 57 / 56 

Warehouse & Logistics 
DJ602, Joița Comune,  
Bîcu Village, Giurgiu, Romania,  
GPS: 44.470625, 25.886351 

www.nordicgroup.ro 
www.nordic-food.ro 
office@nordic-food.ro 

Termeni si conditii 
 
Continutul site-ului pastelerana.ro este protejat de Copyright. 
 
1. Informatii despre site 
1.1. Site-ul web pastelerana.ro este proprietatea NORDIC IMPORT 
EXPORT CO, cu sediul social in. Calea Vitan nr. 240 A, sector 3, Bucuresti, 
inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/25507/1994., Cod Unic de 
Inregistrare nr. RO6636202, numit pe parcursul acestor termeni si conditii 
pastelerana.ro 
1.2. Pastelerana.ro este un site web destinat consumatorilor din Romania 
pentru a participa la campaniile de promovare ale brand-ului Rana. 
 
2. Proprietatea Intelectuala 
2.1 Continutul si design-ul pastelerana.ro, inclusiv design-ul și experiența 
de utilizare a acestuia sunt proprietatea pastelerana.ro si sunt protejate 
prin legislatia romana in vigoare cu privire la drepturile de autor si 
drepturile conexe.  
 
2.2. Este interzisa orice utilizare a continutului pastelerana.ro in alte 
scopuri decat cele permise expres de prezentul document sau de 
legislatia in vigoare. Cererile de utilizare a continutului in alte scopuri 
decat cele permise expres de prezentul document pot fi trimise la adresa 
de email office@nordic-food.ro 
 
3. Obiectivul continutului site-ului 
Obiectivul continutului site-ului este de a permite inscrierea 
participantilor in campaniile desfasurate de Nordic Import Export CO 
pentru brand-ul Rana pe teritoriul Romaniei. 
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Nordic Import Export CO nu poate garanta ca prezentele pagini nu contin 
erori, si asigura ca va depune toate diligentele pentru realizarea unei 
informari corecte si remedierea eventualelor erori. 
 
4. Informaţii personale 
Prin intermediul prezentului site va sunt solicitate anumite informatii 
personale, acestea au ca scop participarea dumneavoastra in cadrul 
campaniilor promotionale desfasurate pentru brand-ul Rana pe teritoriul 
Romaniei si posibilitatea de a va contacta in cazul in care sunteti unul 
dintre castigatorii campaniei.  
 
4. Schimbari ale site-ului 
pastelerana.ro isi rezerva dreptul de a suspenda, modifica, adauga sau 
sterge in orice moment portiuni ale continutului sau. De asemenea, 
pastelerana.ro isi rezerva dreptul de a restrictiona accesul utilizatorilor la 
o parte sau la intregul sau continut. 
 


