TERMENI ȘI CONDIȚII
Bine ati venit pe site-ul nostru! Speram ca va veti bucura de experienta dumneavoastra on-line.
Froneri Ice Cream Romania SRL ("Froneri") se angajeaza sa mentina increderea cu utilizatorii
site-ului. Termenii de mai jos guverneaza folosirea lui. 1. Utilizare acceptabila Nu ezitati sa
explorati site-ul nostru si, daca este posibil, sa contribuiti cu materiale la acesta, cum ar fi:
intrebari, postari si continut multimedia (ex.: imagini, videoclipuri). Cu toate acestea, utilizarea
site-ului si a materialelor postate pe acesta nu ar trebui sa fie ilegala sau ofensiva in niciun fel.
Va rugam, aveti grija sa nu: (a) incalcati dreptul unei persoane la viata privata; (b) incalcati orice
drepturi de proprietate intelectuala; (c) faceti declaratii defaimatoare (inclusiv fata de Froneri),
legate de pornografie, de natura rasista sau xenofoba, care sa promoveze ura si sa incite la
violenta sau tulburare; (d) incarcati fisiere care contin virusi sau pot duce la probleme de
securitate; (e) puneti in pericol in orice fel integritatea site-ului web. Retineti ca Froneri poate
elimina orice continut de pe site, pe care il considera ilegal sau ofensator. Daca exista o
legatura materiala intre un sponsor, Froneri si/sau produsele sale, aceasta relatie va fi in mod
clar facuta publica. 2. Protectia datelor Politica noastra de confidentialitate se aplica tuturor
datelor personale sau materialelor distribuite pe acest site. 3. Proprietatea intelectuala 3.1
Continut furnizat de Froneri Toate drepturile de proprietate intelectuala, inclusiv drepturile de
autor si marcile comerciale, in materialele publicate de catre/in numele Froneri pe acest site (de
ex.: text si imagini) sunt detinute de Froneri sau de licentiatorii sai. Puteti reproduce extrase din
website pentru uz personal (ex.: utilizare non-comerciala), cu conditia sa se pastreze intacte
drepturile de proprietate intelectuala (inclusiv orice notificare privind drepturile de autor), care
pot aparea pe un astfel de continut (de ex.: © 2021 Froneri). 3.2 Continut furnizat de utilizator
Reprezentati Froneri fie ca sunteti autorul continutului la care contribuiti pe acest site, fie ca
aveti drepturi (adica: ati primit permisiunea detinatorului drepturilor) si sunteti capabil sa
contribuiti cu astfel de continut (de ex.: imagini, videoclipuri, muzica) pe site.
Sunteti de acord ca un astfel de continut va fi tratat ca neconfidential si acordati companiei
Froneri o licenta perpetua, valabila in intreaga lume, pentru a utiliza (inclusiv pentru a dezvalui,
reproduce, transmite, publica sau difuza) continutul pe care il furnizati in scopuri legate de
afacerea sa. Retineti ca Froneri este liber sa decida daca sa utilizeze sau nu acest continut si
ca Froneri poate sa fi dezvoltat deja un continut similar sau sa fi obtinut un astfel de continut din
alte surse, caz in care toate drepturile de proprietate intelectuala din acest continut raman la
Froneri si la licentiati. 4. Responsabilitate legala Grupul Froneri si/ sau orice alte parti implicate
in crearea, executia sau prezentarea acestui website in numele nostru va garanteaza ca fac
toate eforturile necesare pentru a asigura corectitudinea materialelor de pe site-ul nostru si
pentru a evita intreruperile. Nu vom avea responsabilitate legala pentru niciun fel de daune,
costuri, pierderi sau alte responsabilitati directe, incidentale, indirecte, speciale sau punitive ce
pot rezulta ca urmare a accesarii, utilizarii, incapacitatii de utilizare, a schimbarii continutului
acestui website sau, in masura permisa de legislatia aplicabila, ca urmare a actiunilor pe care le
intreprindem sau nu in urma oricarui mesaj de posta electronica trimis de dumneavoastra. Acest
website poate contine linkuri catre site-uri din afara Froneri, asupra carora nu are nici un control,
nu le sustine neaparat si pentru care nu ne asumam nicio responsabilitate, inclusiv in ceea ce
priveste continutul, precizia sau functionalitatea lor. Prin urmare, va invitam sa examinati cu
atentie anunturile legale ale website-urilor unor astfel de terte parti, inclusiv sa fiti informati in
legatura cu orice modificari aduse acestora. Froneri nu se opune utilizarii de catre
dumneavoastra a website-urilor care apartin tertelor parti, atata timp cat utilizati pagina de
pornire, adresa URL exacta a acestui site (nu deep linking) si nu sugerati in niciun fel ca sunteti

afiliat cu/ aprobat de Froneri. Nu trebuie sa utilizati "framing" sau practici similare si trebuie sa
va asigurati ca se va deschide link-ul intr-o fereastra noua. 5. Contactati-ne Acest website este
administrat de catre Froneri Ice Cream Romania SRL, Soseaua Bucuresti-Ploiesti 1A, Cladirea
B, Parter, Sector 1, Bucuresti, 013681, Romania Daca aveti intrebari sau comentarii cu privire la
site-ul web, va rugam sa nu ezitati sa ne contactati prin intermediul formularului de contact de
pe website. 6. Modificari Froneri isi rezerva dreptul de a modifica termenii si conditiile de
utilizare. Va rugam sa vizitati din cand in cand aceasta pagina, pentru a revizui atat informatiile
existente, cat si orice informatii noi care pot aparea. 7. Jurisdictie si lege aplicabila Site-ul este
destinat utilizatorilor din Romania. Froneri nu garanteaza ca produsele si continutul acestui
website sunt compatibile cu sau disponibile in alte locatii decat Romania. Va rugam sa
contactati distribuitorii locali pentru a obtine mai multe informatii despre
disponibilitatea produselor in tara dumneavoastra. Produsele care apar pe acest site sunt doar
reprezentari vizuale si, ca atare, acestea nu constituie adevarata lor dimensiune, ambalaj,
culoare etc. Dumneavoastra si Grupul Froneri sunteti de acord ca orice controverse sau
pretentii provenind din/ in legatura cu folosirea acestui website vor fi guvernate de catre legea
romana si vor fi inaintate exclusiv instantelor din Bucuresti, Romania. Copyright © 2021 Froneri
Ice Cream Romania SRL

