
 

Site-ul web al FURNIZORULUI DE SITE WEB: Termeni și condiții generale de utilizare 

 

Vă rugăm să citiți cu atenție acești termeni și condiții de utilizare („Termeni și condiții de utilizare”) înainte de a 

utiliza acest site web („Site-ul web”). Prin accesarea sau utilizarea acestui Site web sau a oricărei funcționalități 

a acestuia pe orice computer, telefon mobil, tabletă, consolă sau alt dispozitiv (denumite în mod colectiv 

„Dispozitive” și în mod individual „Dispozitiv”), confirmați că ați citit, ați înțeles și sunteți de acord să respectați 

acești Termeni și condiții de utilizare.  

 

Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni și condiții de utilizare, vă rugăm să nu accesați sau utilizați Site-ul 

web sau orice funcționalitate a acestuia.  

 

Vă recomandăm să tipăriți sau să salvați o copie a acestor condiții pentru a le consulta ulterior. 

 

1. Informații privind proprietarul și operatorul 

 

1.1 Site-ul web Asistentul de flotă de la Shell este furnizat de Shell Hungary cLtd. („FURNIZORUL DE SITE 

WEB”), o companie constituită în conformitate cu legislația din Ungaria, cu sediul social în Ungaria, 1113 

Budapesta, Bocskai str. 134-146. Compania FURNIZOR DE SITE WEB este înregistrată cu numărul 

01-10-042420. Codul de TVA al FURNIZORULUI DE SITE WEB este 10891810-2-44.  

1.2 Site-ul web este deținut de EuroShell Card B.V., cu sediul social în Rotterdam (3012 CM), Weena 70. 

1.3 În sensul acestor Termeni și condiții de utilizare, orice referire la „FURNIZORUL DE SITE WEB” sau 

„noi” poate fi o referire la grupul de companii FURNIZOR DE SITE WEB în general, sau la orice 

companie din grupul de companii FURNIZOR DE SITE WEB dacă nu este servit niciun scop util prin 

identificarea respectivei companii în mod special. 

1.4 Pentru a ne contacta, vă rugăm să contactați departamentul nostru de servicii clienți la numărul de 

telefon: (+40)373.788.652 sau trimiteți-ne un e-mail la adresa serviciiclienti@shell.com  

 

 

2. Restricții pentru utilizatori și acces 

 

2.1 Acest Site web este destinat exclusiv clienților FURNIZORULUI DE SITE WEB care au încheiat un acord 

privind utilizarea cardurilor de alimentare euroShell și nu poate fi utilizat de către nicio persoană căreia 

nu i se oferă acces de către FURNIZORUL DE SITE WEB și/sau nu are dreptul legal de a utiliza Site-ul 

web.   

2.2 Pentru a utiliza anumite funcționalități actuale sau viitoare ale acestui Site web, vi se poate solicita să 

vă înregistrați sau să creați un cont. 

2.3  Dacă alegeți sau vi se oferă un nume de utilizator, o parolă sau orice altă informație ca parte a 

procedurilor noastre de securitate, trebuie să tratați aceste informații ca fiind confidențiale și trebuie să 

nu le dezvăluiți unei terțe părți și nici să permiteți accesul unei persoane neautorizate la Site-ul web cu 

numele de utilizator și/sau parola dvs. Sunteți responsabil pentru orice acțiuni care au loc în timpul 

utilizării contului dvs. pe Site-ul web și nu suntem răspunzători pentru nicio pierdere care rezultă din 

utilizarea neautorizată a numelui de utilizator și/sau parolei dvs., cu sau fără știrea dvs. 

Avem dreptul de a dezactiva orice cod de identificare a utilizatorului sau parolă, fie alese de dvs., fie 

alocate de noi, în orice moment dacă, în opinia noastră rezonabilă, nu ați respectat vreuna dintre 

prevederile acestor Termeni și condiții de utilizare. 

Dacă știți sau bănuiți că altcineva vă cunoaște codul de identificare a utilizatorului sau parola, trebuie să 

ne anunțați în mod prompt. 
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2.4 Utilizarea Site-ului web este gratuită, dar rețineți că se aplică tarifele normale ale companiei dvs. de 

telecomunicații/operatorului dvs.  

2.5 Site-ul web conține servicii și caracteristici care sunt disponibile numai pentru anumite Dispozitive 

mobile. 

2.6 Prin utilizarea Site-ului web, vă exprimați acordul că putem comunica cu dvs. prin mijloace electronice, 

inclusiv pe Dispozitivul dvs. și că anumite informații referitoare la utilizarea acestor servicii pot fi partajate 

cu noi (în conformitate cu Notificarea noastră privind confidențialitatea).  Dacă datele dvs. de contact se 

modifică, va trebui să ne notificați prompt în legătură cu această modificare pentru a vă asigura că veți 

continua să primiți comunicările noastre. Dacă vă schimbați sau dezactivați numărul de telefon mobil, 

trebuie să vă actualizați imediat informațiile din contul de utilizator pentru a vă asigura că nu trimitem 

mesajele destinate dvs. către persoana care folosește în prezent vechiul dvs. număr. 

 

3. Utilizare acceptabilă  

 

3.1 Sunt permise următoarele:  

(a) accesarea oricărei părți a Site-ului web (cu precizarea că Conținutul generat de utilizatori încărcat 

de dvs. în zona dvs. specifică de client poate fi văzut doar de dvs.); și 

(b) tipărirea unei copii a uneia sau a tuturor paginilor pentru uz personal.  

3.2 Nu sunt permise următoarele: 

(a) copierea (fie prin tipărire pe hârtie, stocare pe disc, descărcare sau în orice alt mod), distribuirea 

(inclusiv distribuirea de copii), difuzarea, modificarea sau manipularea în orice mod sau utilizarea în 

orice alt mod a oricărui material conținut pe Site-ul web (inclusiv Conținutul generat de utilizator, cu 

excepția cazului în care este vorba despre propriul Conținut generat de utilizator pe care îl postați 

în mod legal pe Site-ul web sau pe forumul asociat), cu excepția celor prevăzute la Clauza 3.1 de 

mai sus. Aceste restricții se aplică în legătură cu întregul conținut și cu părți ale acestuia;   

(b) eliminarea oricăror notificări privind drepturile de autor, mărci comerciale sau a altor informații 

privind proprietatea intelectuală conținute în materialul original din orice material copiat sau tipărit 

de pe Site-ul web;  

(c) utilizarea Site-ului web (sau a oricărei părți a acestuia) în orice mod ilegal, în orice scop ilegal sau 

în orice mod neconform cu acești Termeni și condiții de utilizare, sau acționarea în mod fraudulos 

sau cu rea credință, de exemplu prin piratarea sau inserarea de coduri dăunătoare, inclusiv viruși 

sau date dăunătoare în Site-ul web sau în orice sistem de operare; 

(d) utilizarea Site-ului web într-un mod care ar putea deteriora, dezactiva, supraîncărca, afecta sau 

compromite sistemele sau securitatea FURNIZORULUI DE SITE WEB sau interfera cu alți 

utilizatori;  

(e) colectarea sau culegerea oricăror orice informații sau date de pe Site-ul web sau din sistemele 

noastre sau încercarea de a descifra orice transmisii către sau de la serverele care rulează orice 

parte a Site-ului web; sau 

(f) modificarea sau ștergerea oricăror notificări privind proprietatea din materialele descărcate sau 

tipărite de pe Site-ul web;  

(g) eludarea sau modificarea oricăror tehnologii sau software de securitate ale Site-ului web, 

fără consimțământul expres, exprimat în scris, al FURNIZORULUI DE SITE WEB. 

(h) încercarea de a obține acces neautorizat la Site-ul nostru web, la serverul pe care este stocat Site-

ul nostru web sau la orice servere, computere sau baze de date conectate la site-ul nostru. 

(i) atacarea Site-ului nostru web printr-un atac de tip denial-of-service (blocarea accesului) sau printr-un 

atac de tip distributed denial-of-service (blocarea distribuită a accesului). 

3.3 Dacă doriți să furnizați un hypertext sau alt link către acest Site web, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail 

la adresa de contact menționată pe Site-ul web, care să conțină detalii cu privire la: 



(a) adresa/adresele URL a(le) pagini(lor) web de la care propuneți să faceți legătura către acest Site 

web; și  

(b) adresa/adresele URL a(le) pagini(lor) web de pe acest Site web către care propuneți să faceți 

legătura. 

3.4 FURNIZORUL DE SITE WEB poate, la libera sa alegere, să fie de acord cu sau să respingă orice 

solicitare făcută în conformitate cu Clauza 3.3 de mai sus. FURNIZORUL DE SITE WEB nu are obligația 

de a fi de acord cu o astfel de solicitare sau de a furniza vreun motiv pentru acceptarea sau respingerea 

unei astfel de cereri.  

 

 

4. Conținutul generat de utilizator  

 

4.1 „Conținutul generat de utilizator” reprezintă orice conținut, cum ar fi comunicații, informații, mesaje, 

fotografii, muzică, videoclipuri, design, grafică, link-uri aferente unor site-uri web, date, profiluri pe care 

dvs. și/sau alți utilizatori ai Site-ului web le postați sau le puneți la dispoziție în alt mod pe sau prin 

intermediul Site-ului web, cu excepția cazului în care un astfel de conținut este deținut de către 

FURNIZORUL DE SITE WEB sau pentru care acesta din urmă deține licență. 

4.2 Utilizarea oricărei funcționalități care vă permite să postați sau să trimiteți orice Conținut generat de 

utilizator pe sau prin intermediul site-ului web este supusă acestor Termeni și condiții de utilizare și 

oricăror condiții, îndrumări sau instrucțiuni specifice transmise ocazional de către FURNIZORUL DE 

SITE WEB. Sunteți în mod exclusiv responsabil pentru Conținutul dvs. generat de utilizator, interacțiunile 

dvs. cu alți utilizatori ai Site-ului web și activitatea dvs. pe Site-ul web. Prin prezenta vă exprimați acordul 

de a nu publica niciun conținut sau de a nu face nicio comunicare care ar putea expune FURNIZORUL 

DE SITE WEB sau oricare dintre utilizatorii Site-ului web la prejudicii sau răspundere de orice tip. Sunteți 

de acord să nu postați sau să trimiteți Conținut generat de utilizator sau un link către un site web care 

este ilegal, fraudulos, înșelător, contrafăcut, calomnios, care încalcă regulile, are caracter de hărțuire, 

îndeamnă la ură, este amenințător, abuziv, pornografic, ofensator într-un context sexual, rasial, cultural 

sau etnic sau este în alt mod contestabil.    

4.3 Confirmați că dețineți sau controlați toate drepturile asupra oricărui Conținut generat de utilizator pe care 

îl postați sau îl trimiteți pe sau prin intermediul Site-ului web. Sunteți de acord să nu trimiteți Conținut 

generat de utilizator decât dacă sunteți proprietarul sau aveți permisiunea proprietarului de a posta un 

astfel de Conținut generat de utilizator. Confirmați că nu veți posta fotografii sau videoclipuri aparținând 

altei persoane sau care arată o altă persoană fără permisiunea acelei persoane.  

4.4 Conținutul dvs. generat de utilizatori nu este confidențial sau protejat. Acceptați și garantați că aveți 

dreptul de a acorda FURNIZORULUI DE SITE WEB un drept neexclusiv, nerevocabil, la nivel mondial, 

transferabil, gratuit, perpetuu de a utiliza Conținutul dvs. generat de utilizator în orice tip de media 

dezvoltat în prezent sau ulterior pentru orice scop, comercial, de publicitate sau de altă natură, inclusiv 

dreptul de a stoca, traduce, afișa, reproduce, modifica, crea lucrări derivate, sub-licenția, distribui, 

cesiona și comercializa fără nicio plată datorată dvs.  

4.5 În cazul în care orice parte a acestui Site web vă oferă posibilitatea de a lua parte la sau de a citi de pe 

un forum, rețineți că orice comunicări postate pe forum reprezintă punctele de vedere ale persoanei care 

a postat o astfel de comunicare și nu trebuie interpretate ca puncte de vedere ale FURNIZORULUI DE 

SITE WEB. 

4.6 Sunteți de acord să nu publicați niciun Conținut generat de utilizator care include „mesaje nesolicitate”, 

„scrisori în lanț”, „scheme piramidale” sau alte forme de solicitare. Nu utilizați scripturi automate pentru 

a colecta informații de pe acest Site web. 

4.7 Sunteți de acord să nu furnizați informații personale false despre dvs.  Dacă nu sunteți autorizat altfel 

de către FURNIZORUL DE SITE WEB, confirmați că nu veți crea mai mult de un cont Asistentul de flotă 

https://fleetassistant.shell.com/


de la Shell, că nu veți crea un cont Asistentul de flotă de la Shell în numele unei alte persoane, grup sau 

entitate, și că nu vă veți transfera profilul sau contul. Nu utilizați și nu încercați să utilizați contul, numele 

de utilizator sau parola altei persoane. 

4.8 FURNIZORUL DE SITE WEB își rezervă dreptul de a monitoriza Conținutul generat de utilizator postat 

pe Site-ul web, la libera sa alegere și fără notificare prealabilă, de a revizui, elimina sau bloca în alt mod 

orice material postat. Sunteți în mod exclusiv responsabil pentru securizarea și realizare de copii de 

rezervă ale Conținutului dvs. generat de utilizator. Avem, de asemenea, dreptul de a vă dezvălui 

identitatea oricărei terțe părți care susține că orice conținut postat sau încărcat de dvs. pe Site-ul nostru 

web constituie o încălcare a drepturilor lor de proprietate intelectuală sau a dreptului lor la 

confidențialitate. 

 

4.9 FURNIZORUL DE SITE WEB nu are obligația de a pre-selecta, monitoriza, edita sau elimina Conținutul 

generat de utilizator și nu își asumă nicio responsabilitate pentru Conținutul generat de utilizator, chiar 

și atunci când alege să efectueze pre-selectarea, monitorizarea, editarea sau eliminarea Conținutului 

generat de utilizator.   

 

5.  Asigurarea împotriva prejudiciilor   

 

Vă angajați să asigurați împotriva prejudiciilor, să apărați și să exonerați de răspundere pe 

FURNIZORUL DE SITE WEB, afiliații, responsabilii, directorii, angajații, agenții, licențiatorii și furnizorii 

săi de la și împotriva tuturor pretențiilor, pierderilor, răspunderii, cheltuielilor, daunelor și costurilor, 

inclusiv, fără a se limita la, cheltuielile juridice care apar de la sau se referă în orice fel la Conținutul dvs. 

generat de utilizator, utilizarea de către dvs. a Conținutului, utilizarea de către dvs. a Site-ului web sau 

orice încălcare a acestor Termeni și condiții de utilizare, a oricărui act legislativ sau a drepturilor oricărei 

terțe părți.  

 

 

6. Drepturi de proprietate intelectuală („DPI”)  

 

6.1 Acest site web include conținut care este protejat prin drepturi de autor și/sau alte drepturi de proprietate 

intelectuală. Toate drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală asupra unui astfel de 

conținut (altul decât Conținutul generat de utilizator) sunt fie deținute de o companie FURNIZOR DE 

SITE WEB, fie au fost licențiate către FURNIZORUL DE SITE WEB de către deținătorul (deținătorii) 

acelor drepturi, astfel încât FURNIZORUL DE SITE WEB să poată utiliza materialul ca parte a acestui 

Site web.   

6.2 În special, acest Site web conține mărci comerciale care includ, dar fără a se limita la, marca „Asistentul 

de flotă de la Shell”. Toate mărcile înregistrate incluse pe acest Site web sunt deținute de FURNIZORUL 

DE SITE WEB sau de licențiatorii săi.  

6.3  Ne rezervăm toate drepturile cu privire la orice drepturi de proprietate intelectuală conținute în Site-ul 

web și în orice conținut. 

6.4 Nimic din acești Termeni și condiții de utilizare nu poate fi interpretat ca o acordare către dvs. a unor 

licențe de DPI deținute de FURNIZORUL DE SITE WEB sau de licențiatorii săi.  

 

7. Protecția datelor și politica de confidențialitate  

 

7.1. Detaliile personale și alte informații referitoare la dvs. furnizate oricărei companii FURNIZOR DE 

SITE WEB prin intermediul acestui Site web vor fi utilizate numai în conformitate cu Politica noastră de 

confidențialitate. Vă rugăm să o citiți cu atenție înainte de a continua. Prin descărcarea, accesarea sau 

utilizarea Site-ului web, vă exprimați acordul cu utilizarea acestor informații în conformitate cu Politica 
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noastră de confidențialitate, care este încorporată în acești Termeni și condiții de utilizare prin această 

referință. 

 

8. Garanție – răspundere  

 

8.1 Sunteți responsabil pentru acuratețea informațiilor pe care le introduceți sau le transmiteți pe Site-ul 

web.   

8.2  Conținutul de pe Site-ul nostru web este oferit doar pentru informații generale. Nu este menit a 

reprezenta sfaturi pe care să vă bazați. Trebuie să solicitați consiliere profesională sau de specialitate 

înainte de a întreprinde sau de a vă abține de la a întreprinde orice acțiune pe baza conținutului de pe 

Site-ul nostru web. 

Deși depunem eforturi rezonabile pentru a ne asigura că orice informații furnizate ca parte a acestui Site 

web sunt corecte și pentru a actualiza informațiile de pe Site-ul nostru web, nu oferim nicio asigurare 

sau garanție, expresă sau implicită, că conținutul de pe Site-ul nostru este exact, complet sau actualizat. 

8.3  Acest Site web poate include informații și materiale încărcate de alți utilizatori ai Site-ului, inclusiv în 

panouri de afișaj și camere de mesagerie. Aceste informații și aceste materiale nu au fost verificate sau 

aprobate de noi. Părerile exprimate de alți utilizatori pe site-ul nostru nu reprezintă punctele noastre de 

vedere sau valorile noastre. Dacă doriți să reclamați conținutul încărcat de alți utilizatori, vă rugăm să 

ne contactați. 

8.4  În limita maximă permisă de lege, excludem toate condițiile implicite, garanțiile, asigurările sau alți 

termeni care se pot aplica Site-ului web sau oricărui conținut de pe acesta sau utilizării Site-ului web de 

către dvs. Înțelegeți și sunteți de acord că utilizați Site-ul web pe propriul risc și că sunteți singurul 

responsabil pentru utilizarea de către dvs. și pentru orice deteriorare a dispozitivului prin care accesați 

Site-ul web, orice pierdere de date sau orice alt prejudiciu de orice fel care ar putea rezulta din 

descărcarea, accesarea sau utilizarea Site-ului web. 

8.5  În limita maximă permisă de lege, FURNIZORUL DE SITE WEB nu va fi în niciun caz răspunzător față 

de dvs., fie prin contract, delict (inclusiv neglijență), încălcare a obligațiilor legale sau în alt mod, care 

decurg din sau în legătură cu utilizarea sau incapacitatea dvs. de a utiliza acest Site web sau utilizarea 

de către dumneavoastră a oricăror informații sau conținut din acest Site web, pentru: 

(a) pierderea profitului, vânzărilor, economiilor, utilizării, activității, oportunităților de afaceri sau a 

veniturilor reale sau preconizate; 

(b) pierderi cauzate de întreruperea activității; 

(c) pierderea fondului comercial sau a reputației; 

(d) pierderea sau coruperea datelor, informațiilor sau aplicațiilor software; sau 

(e) orice costuri, cheltuieli, pierderi sau daune indirecte, speciale sau subsecvente suferite de dvs. în 

legătură cu utilizarea de către dvs. a Site-ului web sau a oricăror materiale postate pe acesta, chiar dacă 

astfel de costuri, cheltuieli, pierderi sau daune au fost previzibile în mod rezonabil sau ar putea în mod 

rezonabil să fi luate în considerare de către dvs. și/sau de către noi. 

8.6  Nu garantăm că Site-ul nostru web va fi sigur sau lipsit de erori sau viruși. Sunteți responsabil pentru 

configurarea tehnologiei informației, a programelor de calculator și a platformei pentru a accesa site-ul 

nostru. Ar trebui să utilizați propriul software de protecție împotriva virușilor. 

8.7  Nimic din acești Termeni și condiții de utilizare nu limitează sau exclude răspunderea noastră pentru 

deces sau vătămare corporală cauzată de neglijența noastră sau pentru fraudă sau denaturare 

frauduloasă. 

  

9. Site-uri web și aplicații externe  

 

9.1 Link-uri către site-uri web externe 
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Site-ul web poate include link-uri către site-uri web sau aplicații externe. Când urmați astfel de linkuri, 

site-urile sau aplicațiile externe pot apărea ca un ecran complet sau, în unele cazuri, pot apărea în cadrul 

acestui Site web. Aceste link-uri sunt furnizate pentru a vă ajuta să găsiți în mod rapid și ușor site-uri 

web, aplicații, servicii și/sau produse relevante care vă pot interesa, și exclusiv pentru informarea 

dumneavoastră. Asemenea link-uri nu trebuie interpretate ca o aprobare de către noi a respectivelor 

site-uri web sau informații pe care le puteți obține de la acestea. Nu deținem control asupra conținutului 

acelor site-uri web sau resurse. Este responsabilitatea dumneavoastră să decideți dacă orice servicii 

și/sau produse disponibile prin oricare dintre aceste site-uri web sau aplicații sunt potrivite pentru 

scopurile dumneavoastră. FURNIZORUL DE SITE WEB nu este responsabil pentru proprietarii sau 

operatorii acestor aplicații sau site-uri web sau pentru orice bunuri sau servicii pe care le furnizează 

aceștia sau pentru conținutul site-urilor web sau aplicațiilor lor și nu oferă și nu se angajează să ofere 

nicio clauză, garanție sau alți termeni sau asigurări în legătură cu oricare dintre acestea și nu acceptă 

nicio răspundere în legătură cu oricare dintre acestea (inclusiv orice răspundere care decurge din orice 

revendicare conform căreia conținutul oricărui site sau aplicație externă către care acest site web include 

un link încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale oricărei terțe părți). 

 

9.2 Linkuri către Site-ul nostru web 

 

Nu puteți crea un link către Site-ul nostru fără aprobarea noastră prealabilă. Ne rezervăm dreptul de a 

retrage, fără notificare, permisiunea de a crea un link. 

Site-ul web în care creați linkul către site-ul nostru web trebuie să respecte în toate privințele standardele 

de conținut stabilite în politica noastră de utilizare acceptabilă. 

 

10. Modificări aduse Site-ului web  

 

10.1 FURNIZORUL DE SITE WEB poate schimba oricând formatul și conținutul întregului sau oricărei părți 

a acestui Site web, inclusiv, dar fără a se limita la, eliminarea caracteristicilor sau funcționalităților Site-

ului web. 

10.2 Pot fi realizare actualizări ale Site-ului web în mod ocazional. În funcție de actualizare, este posibil să 

nu puteți utiliza Site-ul web în mod integral sau parțial până când actualizarea nu este completă și nu ați 

acceptat termenii noi.  

 

11. Transferul drepturilor  

 

 FURNIZORUL DE SITE WEB poate transfera drepturile și obligațiile sale conform acestor Termeni și 

condiții de utilizare oricărui afiliat al FURNIZORULUI DE SITE WEB. Orice astfel de transfer nu va afecta 

drepturile dumneavoastră sau obligațiile FURNIZORULUI DE SITE WEB conform acestor Termeni și 

condiții de utilizare.  

 

12. Procedura privind reclamațiile  

 

 Dacă aveți o întrebare sau o reclamație cu privire la acest Site web, vă rugăm să ne contactați la adresa 

de contact menționată pe Site-ul web.  

 

13. Clauza de separabilitate  

 

 Fiecare dintre Clauzele sau sub-clauzele din acești Termeni și condiții de utilizare produce efecte în mod 

separat. Dacă orice instanță sau autoritate relevantă decide că oricare dintre ele este ilegală sau 

inaplicabilă, celelalte clauze sau sub-clauze vor rămâne în vigoare și vor produce efecte. 



 

14. Rezilierea  

 

14.1 Nu garantăm că Site-ul nostru web, sau orice conținut de pe acesta, va fi întotdeauna disponibil sau 

neîntrerupt. Putem suspenda, retrage sau restricționa disponibilitatea întregului Site web sau a oricărei 

părți a acestuia din motive comerciale și operaționale sau din orice alt motiv. 

FURNIZORUL DE SITE WEB își rezervă dreptul, la libera sa alegere, de a vă închide contul și/sau 

accesul la prezentul Site web sau la orice funcționalități ale acestuia, de a vă șterge profilul și orice 

Conținut generat de utilizator și/sau de a restricționa utilizarea întregului Site web sau a unei părți a Site-

ului web oricând, din orice motiv sau fără niciun motiv, fără notificare și fără răspundere față de dvs. sau 

de oricine altcineva. FURNIZORUL DE SITE WEB își rezervă, de asemenea, dreptul de a împiedica 

accesul la Site-ul web sau la oricare dintre funcționalitățile sau caracteristicile acestuia. Nu este permis 

să creați un cont nou pentru a evita o astfel de reziliere, ștergere sau restricție. 

14.2 Înțelegeți și sunteți de acord că o parte din Conținutul dvs. generat de utilizator poate continua să apară 

pe sau prin intermediul Site-ului web sau poate persista în copii de rezervă pentru o perioadă rezonabilă 

de timp, chiar și după ce contul dumneavoastră și/sau accesul la Site-ul web au fost reziliate.   

14.3 Acești Termeni și condiții de utilizare rămân în vigoare după ce contul dumneavoastră și/sau accesul la 

Site-ul web au fost reziliate.  

 

15. Modificări aduse acestor Termeni și condiții de utilizare  

 

 FURNIZORUL DE SITE WEB poate modifica acești Termeni și condiții de utilizare în orice moment, fără 

notificare prealabilă, modificările intrând în vigoare la data publicării Termenilor și condițiilor de utilizare 

modificate pe Site-ul web. Orice utilizare ulterioară a Site-ului web se va face pe baza acelor Termeni și 

condiții de utilizare revizuite. De fiecare dată când doriți să utilizați Site-ul web, vă rugăm să verificați 

acești termeni pentru a vă asigura că înțelegeți termenii care se aplică în acel moment. 

 

16. Jurisdicție 

 

 Acești Termeni și condiții de utilizare sunt guvernați și trebuie interpretați în conformitate cu legile din 

Ungaria și, în cazul oricărei dispute apărute în legătură cu acești Termeni și condiții de utilizare sau orice 

dispută apărută în legătură cu Site-ul web, instanțele din Ungaria vor avea jurisdicție neexclusivă asupra 

unei astfel de dispute.   

 


