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TEMENI ȘI CONDIȚII N21Mobile 

Prezenții Termeni și Condiții de Utilizare N21Mobile și toate celelalte 
documente legale incorporate prin referință (denumite colectiv prezenții 
„Termeni” sau prezentul „Contract”) stabilesc contractul legal dintre 
fiecare utilizator final („Utilizator” sau „dumneavoastră” sau „al 
dumneavoastră”) și Network TwentyOne SRL, cu sediul în România, 
București, Strada Zablovschi nr. 11A, sector 1, cod poștal 011311 („N21”, 
„noi”, „al nostru” sau „nouă”) cu privire la accesul dumneavoastră la și 
utilizarea site-ului www.n21mobile.com (inclusiv orice și toate 
subdomeniile și incluzând utilizarea oricăror produse și servicii oferite 
prin site-urile noastre (denumite colectiv „site-ul www.n21mobile.com”). 
Serviciile noastre (așa cum sunt definite mai jos) sunt furnizate prin site-
ul www.n21mobile.com și aplicațiile asociate, o platformă interactivă, 
unde utilizatorii pot vedea și împărtăși Conținut (așa cum este definit mai 
jos). 

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE PREZENȚII TERMENI (ȘI INFORMAȚIILE 
CORELATE INCLUSE, CUM AR FI POLITICA NOASTRĂ DE 
CONFIDENȚIALITATE, CARE FACE PARTE DIN PREZENTUL PRIN 
REFERINȚĂ). UTILIZÂND SITE-UL WWW.N21MOBILE.COM, SERVICIILE 
NOASTRE SAU PRODUSELE NOASTRE ACHIZIȚIONATE DE PE SITE-UL 
WWW.N21MOBILE.COM, CONFIRMAȚI ȘI DECLARAȚI CĂ: 

 AȚI CITIT PREZENȚII TERMENI ȘI POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE 
 LE ÎNȚELEGEȚI 
 ACCEPTAȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD SĂ FIȚI OBLIGAT DE ACEȘTIA 
 AVEȚI VÂRSTA DE CEL PUȚIN 18 ANI 
 SUNTEȚI DE ACORD SĂ RESPECTAȚI TOATE LEGILE ȘI 

REGLEMENTĂRILE (INCLUSIV ORICE POLITICI ALE COMPANIEI 
NOASTRE) APLICABILE DUMNEAVOASTRĂ, UTILIZĂRII SERVICIILOR, 
SITE-ULUI WWW.N21MOBILE.COM ȘI/SAU INTERNETULUI. DACĂ 
NU SUNTEȚI DE ACORD CU ORICARE DINTRE PREZENȚII TERMENI, 
NU SUNTEM DISPUȘI SĂ VĂ ACORDĂ ACCESUL LA SITE-UL 
WWW.N21MOBILE.COM SAU LA SERVICII. 
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Unele dintre celelalte site-uri, aplicații, servicii și instrumente ale noastre 
pot avea termeni suplimentari pe care vi le punem la dispoziție atunci 
când utilizați acele site-uri, aplicații, servicii sau instrumente. 

I.  DEFINIȚII: Așa cum sunt utilizați în prezentul, următorii termeni cu 
majuscule care nu sunt definiți altfel în prezenții Termeni vor avea 
înțelesurile stabilite în continuare: „Conținut” înseamnă și include, fără 
limitare, informații (personale sau de altă natură), fotografii, imagini, 
lucrări de artă, grafică, video, audio, animații, text, editoriale, comentarii, 
scrieri, mesaje chat și text (inclusiv istorii), muzică, note de linie, versuri și 
orice alte elemente și materiale, în orice mediu sau format cunoscut în 
prezent sau conceput ulterior, fizic, electronic, digital, analog sau de orice 
altă natură. Conținutul poate fi deținut sau controlat de N21 și/sau 
deținut, depus, încărcat, postat, afișat sau pus la dispoziție în orice alt 
mod de către dumneavoastră în calitate de Utilizator Înregistrat (așa cum 
este definit mai jos). „Feedback” înseamnă orice informație pe care o 
furnizați nouă despre site-ul www.n21mobile.com sau Serviciile sau 
produsele vândute, ca un comentariu, evaluare sau în orice alt mod. 
„Utilizator Înregistrat” se referă la Membrii Premium și Membrii 
Asociați, după cum este cazul, care au creat un cont de utilizator prin site-
ul www.n21mobile.com. „Membru Premium” este Utilizatorul Înregistrat 
care s-a înscris pentru accesul la Conținut Premium ca parte a 
abonamentului plătit lunar („Aderare Premium”). „Conținut Premium” 
se referă la conținutul disponibil prin Aplicațiile N21Mobile. „Aplicațiile 
N21 Mobile” sunt formate din aplicații, cum ar fi N21 Media. „Membru 
Asociat” înseamnă un Utilizator Înregistrat care nu are acces la Conținutul 
Premium. „Servicii” înseamnă orice și toate serviciile, instrumentele, 
software, funcționalitățile platformei pentru dezvoltatori, aplicațiile 
mobile și funcționalitățile legate de site-ul www.n21mobile.com, inclusiv 
serviciile noastre de abonament lunar (de ex. Apartenența Premium) și 
după cum vor fi furnizate de N21 în orice moment. 

II.  SERVICII ȘI PRODUSE N21 

A. Apartenența Premium și reînnoirea automată – Cu privire la 
Apartenența Premium: 
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1. Apartenența Premium este un serviciu de abonament lunar și 
prin urmare necesită reînnoire în fiecare lună. Apartenența 
poate fi reînnoită prin achiziționarea unei cartele de 
reîncărcare preplătită și introducerea informațiilor cartelei în 
contul dumneavoastră sau prin card de credit. Dacă plătiți cu 
un card de credit, apartenența dumneavoastră se reînnoiește 
automat în fiecare lună utilizând informațiile cardului de 
credit al Membrului Premium din dosar pentru Membrul 
Premium, și suma încasată de pe cardul de credit al 
Membrului Premium depinde de nivelul de Apartenență 
Premium aplicabil lunar la care s-a abonat la momentul 
înregistrării, și orice Conținut Premium suplimentar sau alte 
achiziții efectuate de Membrul Premium pe site-ul 
www.n21mobile.com. Un Membru Premium poate selecta 
upgradarea, retrogradarea sau anularea Apartenenței 
Premium în orice moment pe site-ul www.n21mobile.com, 
modificările intrând în vigoare la finalul perioadei curente de 
abonament pentru ciclul de facturare lunar. „Creditele de 
abonament” sunt credite alocate anumitor Membri Premium 
care oferă acestor membri capacitatea de a accesa un anumit 
Conținut Premium; Creditele de abonament sunt alocate în 
prima zi a fiecărei perioade curente de abonament pentru 
ciclul de facturare lunar; Creditele de Abonament neutilizate 
se acumulează de la un ciclu de facturare la altul și nu expiră 
atâta timp cât dețineți un abonament valabil de apartenență 
premium. 

2. Conținutul Premium poate fi utilizat doar pe durata 
termenului Apartenenței Premium și atunci când această 
Apartenență Premium este anulată, accesul la orice Conținut 
Premium prezent sau trecut (inclusiv CEP achiziționat prin 
abonament de apartenență) pe care l-ați accesat va înceta; cu 
toate acestea, în cazul în care reînnoiți Apartenența Premium 
în termen de 12 luni de la anulare, veți avea din nou acces la 
Conținutul Premium în perioada în care Apartenența 
dumneavoastră Premium este valabilă. 
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3. Conținutul Premium, Aplicațiile N21Mobile și orice produse, 
servicii sau aplicații descărcate prin site-ul 
www.n21mobile.com fac de asemenea obiectul termenilor și 
condițiilor Acordului de Licență pentru Utilizatorul Final 
Membru care va apărea împreună cu o căsuță sau un buton 
„Terminat”, pe care trebuie să îl apăsați sau bifați înainte să 
aveți acces la conținutul aplicabil. Niciun Conținut Premium 
sau alt mediu digital nu este oferit pentru vânzare; se oferă 
doar o licență de utilizare aplicabilă așa cum se prevede în 
acordul aplicabil de licență pentru utilizatorul final. 

4. Funcționalitatea Conținutului Premium necesită un dispozitiv 
inteligent corespunzător (Apple sau Android), dar și acces la 
internet de pe respectivul dispozitiv. 

5. Pentru a vă înscrie pentru Apartenență Premium trebuie să 
achiziționați o cartelă de acces preplătită sau să ne furnizați o 
metodă de plată curentă, valabilă și acceptată, pe care o puteți 
actualiza în orice moment („Metodă de Plată”) și să ne 
autorizați să utilizăm Metoda de Plată pentru abonamentele, 
serviciile, produsele pe care le achiziționați de la noi. 

6. Alte produse și abonamente oferite de N21 (de exemplu 
Programe de Educație Continuă pe CD fizic) pot fi disponibile 
la preț redus pentru anumite tipuri de Apartenențe Premium 
așa cum se indică în timpul înregistrării. Dacă Apartenența 
dumneavoastră premium este retrogradată la un tip de 
Apartenență Premium inferior sau nu este reînnoită din orice 
motiv și păstrați un abonament pentru un produs sau serviciu 
(de exemplu un Program de Educație Continuă pe CD fizic), 
prețul acestui abonament pentru produs sau serviciu poate fi 
majorat dacă tipul de Apartenență Premium anterioară vă 
conferea dreptul la un preț redus; în acest caz, vi se va trimite 
o informare prin email privind modificările costurilor 
abonamentului în curs (de exemplu Program de Educație 
Continuă pe CD fizic) la momentul modificării statutului 
Apartenenței dumneavoastră Premium. 

 

http://www.n21mobile.com/
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B. Încercare Gratuită de Apartenență Premium - 
1. Apartenența dumneavoastră Premium poate începe cu o 

încercare gratuită („Încercare Gratuită”); în acest caz, 
perioada de Încercare Gratuită va expira la o lună de la data 
înregistrării sau la data specificată în timpul înregistrării, și are 
scopul de a vă permite să încercați Apartenența Premium 
pentru a vedea dacă vi se potrivește. Veți fi informat în timpul 
înregistrării dacă sunteți eligibil pentru o Încercare Gratuită. 

2. N21 va utiliza Metoda dumneavoastră de Plată pentru taxa 
Apartenenței Premium la expirarea perioadei de Încercare 
Gratuită dacă nu anulați Apartenența Premium anterior 
finalului perioadei de Încercare Gratuită. N21 va trimite o 
informare prin email la adresa de email listată în profilul 
dumneavoastră de membru anterior datei de expirare a 
Încercării dumneavoastră Gratuite pentru a vă reaminti că 
Încercarea Gratuită se apropie de final și că Metoda 
dumneavoastră de Plată va fi utilizată pentru Apartenența 
Premium dacă nu o anulați. 

 

C. Facturare –  
1. Ciclul de facturare. Taxa de Apartenență Premium va fi 

facturată într-un ciclu lunar de facturare utilizând Metoda 
dumneavoastră de Plată în ziua corespunzătoare începerii 
Apartenenței dumneavoastră Premium. De exemplu, dacă vă 
înregistrați pentru Apartenență Premium în data de 4 mai, 
atunci următoarea încasare lunară va avea loc la sau în jurul 
datei de 4 mai. În unele cazuri, momentul facturării se poate 
modifica, de exemplu dacă Metoda dumneavoastră de Plată 
nu s-a realizat cu succes. 

2. Metode de Plată. Puteți modifica Metoda dumneavoastră de 
Plată prin logare în contul dumneavoastră pe site-ul 
www.n21mobile.com. Dacă o plată nu este realizată cu succes, 
din cauza expirării, fondurilor insuficiente sau din alte motive, 
și nu modificați Metoda dumneavoastră de Plată sau anulați 
contul, vom suspenda accesul dumneavoastră la Serviciile 
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aplicabile sau abonament până obținem o Metodă de Plată 
valabilă (sau putem anula contul dumneavoastră dacă nu ne 
furnizați o Metodă de Plată valabilă). Ne autorizați să 
continuăm facturarea Metodei de Plată, după cum va fi 
actualizată. Pentru anumite Metode de Plată, emitentul 
Metodei de Plată poate percepe un comision de tranzacție 
străină sau alte taxe. Consultați furnizorul dumneavoastră al 
serviciului Metodă de Plată pentru detalii. 

 
D. Apartenență Asociată – Membrii Asociați pot (în funcție de piață) 

avea acces la zone limitate ale site-ului www.n21mobile.com și nu 
au acces la Conținutul Premium. Membrii Asociați pot achiziționa 
anumite produse sau servicii (de exemplu Program de Educație 
Continuă pe CD fizic) specificate pe site-ul www.n21mobile.com. 
 

E.  Politica de returnare, rambursare și anulare – 

1. Taxele de abonament – În prezent, Apartenența noastră 
Premium este oferită doar într-o bază lunară; cu toate acestea, în măsura 
în care oferim opțiuni ale abonamentelor pe viitor care vă permit achiziția 
de apartenențe semi-anuale sau anuale, toate taxele de abonament pe 
care le plătiți conform acestor programe pentru orice luni întregi 
preplătite viitoare neutilizate ce rămân în aceste abonamente aplicabile 
care există la data la care anulați abonamentele sunt rambursabile. 

 
2. Anularea Apartenenței Premium. Puteți anula Apartenența 

Premium în orice moment și veți avea în continua acces la serviciul 
Apartenență Premium până la finalul perioadei dumneavoastră de 
facturare lunară. Nu acordăm rambursări sau credite pentru perioade 
de apartenență lunare parțiale sau Credite de Abonament neutilizate. 
Puteți anula apartenența logându-vă în cont și apăsând iconița „Anulare 
Abonament” corespunzătoare sau trimițând un email la adresa 
Mobile_RO@n21.com. 

 

F. Utilizatori – Utilizatori Înregistrați – Pentru a utiliza Serviciile 
disponibile unui Utilizator Înregistrat, sunteți obligat să configurați 

http://www.n21mobile.com/
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un „Cont”. Atunci când configurați un Cont, sunteți obligat să 
introduceți fie un nume de utilizator unic, fie o adresă valabilă de 
email („Nume de utilizator”) și parola pentru a accesa Serviciile 
(numele dumneavoastră de utilizator, parola sau informațiile 
Contului sunt denumite, colectiv, „Contul dumneavoastră”). Nu 
puteți transfer la sau împărtăși Contul dumneavoastră cu alte 
persoane sau entități și sunteți unicul responsabil de păstrarea 
confidențialității Contului dumneavoastră. Sunteți unicul 
responsabil de orice și toate utilizările Contului dumneavoastră și de 
toate activitățile care apar în sau în legătură cu acesta. Sunteți 
responsabil de orice acțiune sau omisiune a oricăror utilizatori care 
accesează site-ul www.n21mobile.com sau Serviciile prin Contul 
dumneavoastră, care, realizate de dumneavoastră, ar fi considerate 
încălcări ale prezenților Termeni. Vă rugăm să ne informați imediat 
dacă deveniți conștient că respectivul dumneavoastră Cont este 
utilizat fără autorizație. Sunteți de acord să nu vă înregistrați pentru 
un Cont în numele unei persoane fizice alta decât dumneavoastră. 
Dacă accesarea site-ului www.n21mobile.com sau utilizarea 
Serviciilor de către dumneavoastră a for reziliată anterior de N21, 
atunci nu vă puteți înregistra pentru un cont nou și nu puteți 
desemna alte persoane să utilizeze un cont în numele lor sau al 
dumneavoastră. Sunteți de acord să vă înregistrați utilizând numele 
real și sunteți de acord că orice informații furnizate despre 
dumneavoastră sunt reale și exacte. Garantați și declarați că toate 
informațiile pe care ni le furnizați ca parte a înregistrării 
dumneavoastră sunt reale, exacte, curente și complete, și sunteți de 
acord să mențineți și să actualizați prompt aceste informații pentru 
a le păstra reale, exacte, curente și complete. În cazul în care 
considerăm sau suspectăm că aceste informații sunt nereale, 
inexacte, nu sunt curente sau sunt incomplete, este posibil să 
refuzăm sau să reziliem accesul dumneavoastră la site-ul 
www.n21mobile.com sau la Servicii (sau la orice parte a acestora). 
Declarați că aveți vârsta peste 18 ani și sunteți pe deplin capabil și 
competent să vă angajați prin termenii, condițiile, obligațiile, 
afirmațiile, declarațiile și garanțiile stabilite în prezenții Termeni și 
să respectați și să vă conformați prezenților Termeni. Dacă aveți 
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vârsta sub 18 ani, atunci vă rugăm să nu utilizați site-ul 
www.n21mobile.com. 

 

G. Restricții Generale de Utilizare – Atunci când utilizați site-ul 
www.n21mobile.com sau Serviciile, conveniți să nu realizați 
următoarele:  

1. Nu veți modifica sau revizui Conținutul postat de alte persoane și 
sunteți de acord să nu postați sau utilizați Conținut în moduri care 
(a) încalcă drepturile de autor, mărcile înregistrate, secretele 
comerciale sau alte drepturi de proprietate intelectuală sau drepturi 
proprietare ale altor persoane, (b) încalcă intimitatea, publicitatea 
sau alte drepturi ale părților terțe, (c) sunt discriminatorii, 
defăimătoare, obscene, amenințătoare, abuzive sau răuvoitoare, 
așa cum sunt determinate de N21 la discreția sa unică, (d) sunt false 
sau necorespunzătoare, (e) încalcă orice lege, civilă sau penală, sau 
(f) încalcă politicile noastre, inclusiv postarea de Conținut într-o 
categorie sau zone neadecvate pe site-ul www.n21mobile.com. 

2.  Nu vă veți sustrage și nu veți manipula nicio structură de taxare, 
proces de facturare sau taxe aplicabile datorate nouă sau 
furnizorilor noștri părți terțe. 

3. Nu veți modifica și nu veți crea niciun produs derivat pe baza site-
ului www.n21mobile.com sau a Serviciilor. Nu aveți dreptul să 
decompilați, să dezasamblați, să folosiți ingineria inversă sau să 
încercați în orice alt mod să obțineți sau să percepeți codul sursă din 
care este compilată sau interpretată orice componentă a site-ului 
www.n21mobile.com sau a Serviciilor și nimic din prezenții Termeni 
nu vor fi interpretați ca acordându-vă dreptul de a obține sau de a 
utiliza codul sursă. 

4. Nu veți copia, replica, transcrie sau reproduce „aspectul și 
impresia” site-ului www.n21mobile.com, inclusiv caracteristicile și 
funcționalitățile acestuia. 
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5. Nu veți copia, modifica sau distribui drepturi sau Conținut (care 
nu vă aparține) de pe site-ul www.n21mobile.com sau Servicii sau 
care încalcă drepturile noastre de autor și mărcile noastre 
înregistrare (sau ale Utilizatorilor noștri), incluzând aici crearea de 
lucrări derivate. 

6. Nu veți recolta, căuta sau colecta și stoca în orice alt mod 
informații despre alți Utilizatori ai site-ului www.n21mobile.com 
sau ai Serviciilor, inclusiv informații de contact, fără consimțământul 
acestora. 

7. Nu veți utiliza site-ul www.n21mobile.com sau Serviciile în 
scopuri ilegale sau pentru promovarea de activități periculoase. 

8. Nu veți permite utilizarea de către alte persoane într-un mod care 
încalcă prezenții Termeni. 

9. Nu veți falsifica antete și nu veți manipula identificatori în niciun 
alt mod pentru a ascunde originea conținutului transmis sau primit. 

10. Nu veți încărca, posta, trimite prin email, transmite sau pune la 
dispoziție în niciun alt mod niciun conținut pentru care nu aveți 
dreptul de a-l pune la dispoziție conform legii sau relațiilor 
contractuale sau fiduciare (cum ar fi informații din interior, 
informații proprietare și confidențiale obținute sau divulgate ca 
parte a relațiilor de angajare sau conform acordurilor de 
nedivulgare). 

11. Nu veți utiliza site-ul www.n21mobile.com sau Serviciile pentru 
a: (a) încălca orice legi locale, de stat, naționale sau internaționale, 
(b) urmări, hărțui sau vătăma alte persoane, (c) personifica orice 
persoană sau entitate sau pentru a denatura în orice alt mod 
afilierea dumneavoastră la o persoană sau entitate, inclusiv dar fără 
limitare la N21 sau membrii de personal ai acesteia, angajații, șefii, 
liderii sau gazdele de forum ale acesteia, (d)  furniza suport material 
sau resurse (sau pentru a anula sau ascunde natura, locația, sursa 
sau dreptul de proprietate al suportului material sau al resurselor) 
niciunei organizații desemnate ca organizație teroristă străină, (e) 
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interfera cu sau perturba site-ul www.n21mobile.com, Serviciile sau 
serverele sau rețelele conectate la oricare dintre acestea sau pentru 
a desconsidera orice fel de cerințe, proceduri, politici sau 
reglementări ale rețelelor conectate la site-ul www.n21mobile.com 
sau Servicii, (f) genera publicitate prin email nesolicitată, scrisori în 
lanț, corespondență nesolicitată, spam sau pentru a permite, facilita 
sau sprijini în orice alt mod transmiterea de publicitare sau solicitări 
comerciale de masă nesolicitate prin email (spam), (g) încerca să 
obțineți acces neautorizat la site-ul www.n21mobile.com, alte 
conturi, sisteme de calculatoare sau rețele conectate la site-ul 
www.n21mobile.com prin hacking, căutare de parole sau orice alte 
mijloace, sau pentru a obține sau a încerca să obțineți orice 
materiale sau informații prin orice mijloace puse la dispoziție 
neintenționat prin site-ul www.n21mobile.com, (h) încărca, posta, 
trimite prin email, transmite, distribui sau pune la dispoziție în orice 
alt mod orice materiale care conțin viruși, cod de calculator sau 
orice alte tehnologii care ne pot vătăma pe noi sau interesele 
noastre, Conținutul sau proprietatea vizitatorilor sau a Utilizatorilor 
noștri sau care pot limita funcționalitatea oricărui software, 
hardware sau a altor echipamente, (i) pentru a vă sustrage, pentru 
a dezactiva sau interfera în orice alt mod cu trăsăturile de securitate 
ale site-ului www.n21mobile.com sau ale Serviciilor sau 
caracteristicile care împiedică sau restricționează utilizarea sau 
copierea oricărui Conținut sau care impun limitări de utilizare a site-
ului www.n21mobile.com sau a Serviciilor sau a Conținutului 
acestora, (j) fără consimțământul nostru scris, nu veți utiliza 
mijloace de volum mare, automate sau electronice pentru a accesa 
site-ul www.n21mobile.com sau Serviciile (inclusiv, fără limitare la, 
roboți, cititori offline, păienjeni sau scripturi), (k) fără 
consimțământul nostru scris nu veți încadra site-ul 
www.n21mobile.com, nu veți plasa ferestre pop-up peste paginile 
acestuia, și nu veți afecta în niciun alt mod afișarea paginilor sale, 
sau (l) nu veți revinde sau sub-licenția accesul la Servicii către nicio 
parte terță. 
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H. Conținut – 
1. În calitate de Utilizator Înregistrat, aveți posibilitatea de a 

depune Conținut. Conținutul trebuie să îndeplinească 
standardele stabilite de N21 și orice Reguli de Conduită 
Amway aplicabile. Înțelegeți că N21 nu garantează 
confidențialitatea cu privire la Conținutul depus de 
dumneavoastră. Conținutul dumneavoastră va putea fi 
vizionat de alți utilizatori ai Serviciului și prin serviciile și site-
urile părților terțe. Furnizați doar Conținut pe care vă simțiți 
confortabil să îl împărtășiți cu alte persoane conform 
prezenților Termeni. Toate Conținuturile, indiferent dacă sunt 
postate public sau sunt transmite privat, sunt răspunderea 
unică a persoanei de la care aceste Conținuturi au provenit. 
Sunteți unicul responsabil de Conținutul propriu și de 
consecințele depunerii și publicării Conținutului 
dumneavoastră pe site-ul www.n21mobile.com sau prin 
utilizarea Serviciilor. Afirmați, declarați și garantați că dețineți 
sau aveți licențele, drepturile, consimțămintele și permisiunile 
necesare pentru a publica Conținutul pe care îl depuneți și 
autorizați prin prezenta pe N21 să utilizeze toate brevetele, 
mărcile comerciale, secretele comerciale, drepturile de autor 
sau alte drepturi de proprietate în și pentru Conținut pentru 
publicare pe site-ul www.n21mobile.com sau prin Servicii 
conform prezenților Termeni. 

2. Pentru claritate, rețineți toate drepturile dumneavoastră de 
proprietate pentru Conținutul propriu. Cu toate acestea, 
depunând Conținutul la N21, acordați prin prezenta N21 o 
licență globală, perpetuă, neexclusivă, fără redevențe, care 
poate fi sub-licențiată prin mai multe niveluri și transferabilă 
pentru a utiliza, copia, reproduce, procesa, adapta, modifica, 
publica, transmite, distribui, pregăti lucrări derivate, afișa și 
realiza Conținutul în legătură cu furnizarea site-ului 
www.n21mobile.com sau în legătură cu Serviciile și afacerile 
N21 (și ale succesorilor și afiliaților acesteia), inclusiv, fără 
limitare la, promovarea și redistribuirea unei părți sau a 
tuturor Serviciilor (și lucrărilor derivate din acestea) în orice 



12 
 

format media și prin orice canale media (cunoscute în prezent 
sau dezvoltate ulterior). Putem modifica sau adapta 
Conținutul dumneavoastră pentru a-l transmite, afișa sau 
distribui pe rețele de calculatoare și în diferite medii și/sau 
pentru a schimb Conținutul dumneavoastră după cum va fi 
necesar pentru a conforma și adapta acest Conținut la orice fel 
de cerințe sau limitări ale oricăror rețele, dispozitive, servicii 
sau medii. De asemenea, acordați prin prezentul fiecărui 
utilizat al site-ului www.n21mobile.com o licență neexclusivă 
de accesare a Conținutului dumneavoastră, și de utilizare, 
reproducere, distribuire, afișare și realizare a acestui Conținut 
așa cum se permite prin funcționalitatea site-ului 
www.n21mobile.com și conform prezenților Termeni. 
Licențele de mai sus acordate de dumneavoastră pentru 
Conținutul pe care îl depuneți pe site-ul www.n21mobile.com 
vor supraviețui chiar dacă îndepărtați sau ștergeți Conținutul 
dumneavoastră de pe site-ul www.n21mobile.com. Licențele 
de mai sus acordate de dumneavoastră în comentariile de 
utilizator pe care le depuneți sunt perpetue și irevocabile. 

3. Garantați în continuare că tot Conținutul pe care îl depuneți 
pe site-ul www.n21mobile.com sau Servicii nu va conține 
materiale cu drepturi de autor ale părților terțe sau materiale 
care fac obiectul altor drepturi proprietare ale părților terțe, 
decât dacă dețineți autorizația de drept pentru a-l utiliza sau 
aveți dreptul în orice alt mod să postați materialul și să 
acordați N21 toate drepturile de licență conferite în prezentul. 

4. N21 nu andosează niciun Conținut depus pe site-ul 
www.n21mobile.com sau Servicii de orice utilizator sau alt 
licențiator, și nicio opinie, recomandare sau sfat exprimat 
prin acestea și N21 declină în mod expres orice și toate 
răspunderile legate de Conținut. N21 nu permite activități de 
încălcare a drepturilor de autor și încălcarea drepturilor de 
proprietate intelectuală pe site-ul www.n21mobile.com și 
N21 va îndepărta Conținutul dacă este informată 
corespunzător că acest Conținut încalcă drepturile de 
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proprietate intelectuală ale altor persoane. N21 își rezervă 
dreptul de a îndepărta Conținutul fără informare prealabilă. 

5. Conținutul este furnizat de N21 către dumneavoastră AȘA 
CUM ESTE. Puteți accesa Conținutul doar pentru informare și 
uz personal conform destinației prin funcționalitatea pusă la 
dispoziție a site-ului www.n21mobile.com și Serviciilor și 
conform permisiunii din prezenții Termeni. Nu puteți descărca 
niciun Conținut dacă nu vedeți un buton sau link „descărcare”, 
„stream” sau similar afișat de N21 pe site-ul 
www.n21mobile.com sau Servicii pentru acel Conținut. Nu 
puteți copia, reproduce, distribui, transmite, difuza, afișa, 
vinde, licenția sau exploata în niciun alt mod niciun Conținut 
în niciun alt scop fără consimțământul scris prealabil al N21 
sau al licențiatorilor respectivi ai Conținutului. N21 și 
licențiatorii acesteia își rezervă toate drepturile care nu sunt 
conferite în mod expres în și pentru site-ul 
www.n21mobile.com, Servicii și Conținut. 

6. Înțelegeți că la utilizarea site-ului www.n21mobile.com și a 
Serviciilor, veți fi expus Conținuturilor dintr-o varietate de 
surse și că N21 nu este responsabil de acuratețea, utilitatea, 
siguranța sau drepturile de proprietate intelectuală ale sau cu 
privire la acest Conținut. 

7. Nimic din prezenții Termeni nu se va consideră că acordă 
drepturi sau beneficii părților terțe. 

 Dreptul de proprietate al site-ului www.n21mobile.com – Cu 
excepția în ceea ce privește Conținutul dumneavoastră, între 
dumneavoastră și noi, noi și/sau vânzătorii și furnizorii noștri, după caz, 
reținem toate drepturile, titlurile și interesele în și pentru site-ul 
www.n21mobile.com, Servicii, Conținut și toate instrumentele și toate 
drepturile de proprietate intelectuală înrudite. Site-ul 
www.n21mobile.com în ansamblu este protejat prin drepturi de autor ca 
lucrare colectivă și lucrări individuale sau conținut ce apare pe sau 
accesibil prin site-ul www.n21mobile.com deținute de sau licențiate N21 
sau furnizorii săi de conținut fiind supuși în același mod protecției prin 
drepturi de autor interne și internaționale. Asemănător, orice software, 
cod, metode proprietare și sisteme utilizate pentru a furniza site-ul 



14 
 

www.n21mobile.com sau Serviciile („Tehnologia Noastră”) nu poate fi 
copiat, modificat, reprodus, republicat, postat, transmis, vândut, oferit 
spre vânzare sau redistribuit în orice mod fără permisiunea noastră scrisă 
prealabilă și permisiunea scrisă prealabilă a licențiatorilor noștri aplicabili. 
Sunteți obligat să respectați toate notificările, informările sau restricțiile 
privind drepturile de autor conținute în sau anexate Tehnologiei Noastre. 
Nimic din prezenții Termeni nu vă conferă dreptul de a primi livrarea unei 
copii a Tehnologiei Noastre sau de a obține accesul la Tehnologia Noastră, 
cu excepția celor permise în mod general și obișnuit prin site-ul 
www.n21mobile.com conform prezenților Termeni. Numite nume, logo-
uri, caracteristici distincte, identificatori sursă și alte materiale afișate pe 
site-ul www.n21mobile.com sau în Servicii, inclusiv „aspectul și 
impresia”, constituie mărci înregistrate, nume comerciale, mărci de 
servicii, ambalaje sau logo-uri comerciale („Mărci”) ale noastre sau altor 
entități. Toate Mărcile care nu sunt deținute de N21 și apar pe site-ul 
www.n21mobile.com sunt proprietatea proprietarilor respectivi. Nu 
sunteți autorizat să utilizați niciuna dintre aceste Mărci. Dreptul de 
proprietate asupra tuturor acestor Mărci și clientela asociată acestora 
rămân ale noastre sau ale celorlalte entități. Cu excepția cazului în care 
obțineți în prealabil consimțământul scris prealabil al posesorului 
dreptului de autor, nu puteți copia, distribui, efectua public, afișa public, 
efectua digital (în cazul înregistrărilor audio) sau crea lucrări derivate din 
orice lucrări protejate prin drepturi de autor puse la dispoziție sau 
accesibile prin site-ul www.n21mobile.com sau Servicii. 
 Feedback; diagnosticarea problemelor – Feedback-ul de la 
dumneavoastră este binevenit și încurajat. Cu toate acestea, sunteți dea 
cord că, prin trimiterea idelor către N21, pierdeți automat dreptul la orice 
drepturi de proprietate intelectuală pentru aceste idei; și ideile trimise la 
N21 sau oricare dintre angajații sau reprezentanții acesteia devin 
automat proprietatea N21. Dacă solicităm feedback sau opinii de la 
dumneavoastră privitoare la orice domenii ale afacerilor noastre, site-ul 
www.n21mobile.com sau Servicii, și dacă doriți să ne trimiteți feedback 
(și noi sperăm să faceți acest lucru) solicităm pur și simplu să ni-l trimiteți 
prin email la Mobile_RO@n21.com. Sunteți de acord că orice feedback 
pe care îl trimiteți la N21 va fi considerat neconfidențial. N21 va fi liberă 
să utilizeze aceste informații nerestricționat. Sunteți de acord să nu luați 
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nicio măsură ce ar putea submina orice feedback sau sisteme de rating pe 
care le stabilim ca parte a site-ului www.n21mobile.com sau a Serviciilor. 
Aceasta include neafișarea,  
ne-importarea, ne-exportarea și neutilizarea niciunei informații feedback 
de pe site-ul www.n21mobile.com, indiferent de scop. Prin prezentul, 
permiteți în mod expres N21 sau contractanților și partenerilor săi 
autorizați să acceseze Contul și Conținutul Dumneavoastră pentru a 
investiga și diagnostica defecțiunile reale sau potențiale sau alte 
probleme tehnice cu site-ul www.n21mobile.com. 
  

K. Utilizarea ofertelor părților terțe – Este posibil să puteți accesa site-
uri, conținut sau servicii furnizate de părți terțe prin legături puse la 
dispoziție pe site-ul www.n21mobile.com. Suplimentar, N21 vă 
poate referi în orice moment unuia sau mai multor parteneri de 
afaceri care pun la dispoziție produse sau servicii prin site-urile lor 
sau prin alte mijloace (de exemplu prin poștă sau altfel). Ne referim 
la toate aceste site-uri, conținut, servicii și produse ca „Oferte ale 
părților terțe”. De exemplu, putem permite părților terțe cu servicii 
înrudite să facă legături pentru produsele și serviciile lor pe site-ul 
www.n21mobile.com și aceste legături vă pot redirecționa pe site-
ul (site-urile) părților terțe. Cu excepția cazului în care vă informăm 
altfel pe site-ul www.n21mobile.com, utilizarea de către 
dumneavoastră a acestor Oferte ale părților terțe nu este necesară 
pentru a accesa și/sau utiliza site-ul www.n21mobile.com, Serviciile 
sau produsele noastre. Dacă alegeți să utilizați aceste Oferte ale 
părților terțe, și/sau dacă alegeți să apăsați legătura sau butonul, 
înțelegeți că părăsiți site-ul www.n21mobile.com și utilizarea de 
către dumneavoastră a acestor Oferte ale părților terțe va face 
obiectul termenilor și condițiilor impuse de furnizorii părți terțe 
aplicabili. Înțelegeți că nu suntem furnizorul, și nu suntem 
responsabili pentru nicio Ofertă a părților terțe și că prezenți 
Termeni nu vă conferă niciun drept de a accesa, utiliza, descărca 
vreun conținut de la sau de a achiziționa Ofertele părților terțe. 
Faptul că avem legături la site-ul sau serviciile unei părți terțe nu 
reprezintă o aprobare sau declarație a afilierii noastre cu acea parte 
terță, și nici nu reprezintă o aprobare a politicilor de 
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confidențialitate sau securitate a informațiilor, termenilor de 
utilizare, practicilor de afaceri sau respectării de către aceștia a 
legilor. Nu avem control asupra site-urilor sau serviciilor părților 
terțe. Vă încurajăm să citiți politicile de confidențialitate și termenii 
de utilizare ale altor site-uri și servicii pe care le utilizați și termenii 
ofertelor la care participați. Sunteți de acord că N21 nu este 
responsabilă pentru și nici nu va fi răspunzătoare în fața 
dumneavoastră sau a oricărei părți terțe pentru interacțiunea 
dumneavoastră cu aceste părți terțe. 

 
L. Achiziția de materiale de suport pentru afaceri – Înțelegeți, 

confirmați și sunteți de acord că: (a) propriile dumneavoastră 
eforturi sunt un ingredient cheie pentru succes ca proprietar de 
afacere independent, (b) nimeni nu poate promite sau garanta că 
utilizarea unei anumite metode, abordări sau ajutor pentru vânzări 
va avea ca rezultat o afaceri mai profitabilă sau realizarea unui 
anumit nivel de succes, (c) nimeni nu poate promite sau garanta că 
tehnicile, atitudinile sau abordările sugerate în materialele N21 vor 
funcționa pentru dumneavoastră, și (d) achiziția de către 
dumneavoastră a produselor și serviciilor N21 este strict opțională 
și voluntară, și nu este impusă. 
 

M. Materiale produse independent – Produsele și serviciile N21 sunt 
publicate exclusiv de N21 și nu sunt susținute sau aprobate de nicio 
altă persoană sau entitate, dacă nu se declară altfel. 

 
N. Legea aplicabilă / arbitraj / renunțarea la acțiuni de clasă – 

(1) Prezentul Contract, și drepturile și obligațiile respective ale 
părților acestuia, vor fi guvernate de și interpretate conform 
legilor din România.  Orice litigiu sau pretenție ce apare între 
dumneavoastră și N21 vor fi adresate și rezolvate prin arbitraj 
definitiv și obligatoriu în București, și vor fi guvernate de Curtea de 
Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și 
Industrie a României. Toate informațiile divulgate ca parte a 
procesului de Arbitrare vor fi păstrate confidențiale. În ciuda celor 
de mai sus, orice pretenții de măsuri reparatorii pentru 
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împiedicarea oricărei încălcări în desfășurare a drepturilor de 
autor sau mărcilor comerciale pot fi introduse la instanța 
competentă din România cu jurisdicția pentru audierea acestor 
pretenții. 

 
2. În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, fiecare dintre 
părțile prezentului renunță pe deplin la drepturile lor la proces cu 
jurați pentru fiecare proces sau alte proceduri în care sunt ridicate 
una sau mai multe cauze de acțiune sau probleme ce rezultă din 
sau reies din prezentul Contract sau orice tranzacție dintre 
dumneavoastră și N21. Fiecare parte declară prin prezentul 
celeilalte părți că acest Contract a fost încheiat liber și voluntar 
după citirea și înțelegerea deplină și completă de către părți sau 
directorii lor autorizați și că respectivele părți înțeleg natura 
dreptului la care se renunță prin prezentul. 
 
3. Sunteți de acord că orice pretenție sau cauză de acțiune legată 
de site-ul www.n21mobile.com, Servicii, Conținut sau produsele 
noastre, și/sau prezenții Termeni trebuie depusă în termen de un 
(1) an de la momentul în care apare această pretenție sau cauză 
de acțiune, altfel va fi barată pentru totdeauna. 

O. Linii de afiliere – Dacă identificați erori în liniile N21 de afiliere, vă 
rugăm să informați N21 prin e-mail la Mobile_RO@n21.com. N21 
deține dreptul exclusiv și discreția unică de a efectua modificări ale 
liniilor de afiliere N21. 

III.  REZILIERE – Prezenții Termeni intră în vigoare și sunt obligatorii la 
utilizarea de către dumneavoastră a site-ului www.n21mobile.com sau a 
Serviciilor, atunci când ne furnizați voluntar orice informații despre 
dumneavoastră, sau atunci când specificați acordul dumneavoastră 
urmând orice instrucțiuni de pe site-ul www.n21mobile.com (cum ar fi 
butoanele etichetate „Sunt de acord” sau „Accept”). Nu este nevoie să ne 
informați dacă doriți să încetați utilizarea site-ului www.n21mobile.com 
sau a Serviciilor. Drepturile dumneavoastră conform prezenților Termeni 
se vor rezilia automat și imediat dacă nu respectați promisiunile și 
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obligațiile declarate în prezenții Termeni. Înțelegeți și sunteți de acord că 
la rezilierea prezenților Termeni sau a utilizării de către dumneavoastră a 
site-ului www.n21mobile.com sau a Serviciilor, reținem drepturile de 
licență conferite nouă pentru orice Conținut încărcat sau furnizat prin 
site-ul www.n21mobile.com. În ciuda celor de mai sus, politica noastră 
este să reținem toate informațiile furnizate nouă și stocate în Contul 
dumneavoastră pentru a perioadă rezonabilă de timp de la rezilierea 
Contului dumneavoastră. După această perioadă rezonabilă de timp, 
putem șterge informațiile dumneavoastră de pe serverele noastre cu 
excepția cazurilor impuse de lege. Înțelegeți că dacă doriți să utilizați site-
ul www.n21mobile.com sau Serviciile după rezilierea Contului 
dumneavoastră, este posibil să trebuiască să vă re-înregistrați și să ne 
furnizați informațiile dumneavoastră din nou. Fără a limita alte remedii, 
ne rezervăm, de asemenea, dreptul de a limita sau rezilia sau suspenda 
parțial Serviciile și Contul dumneavoastră, de a vă interzice accesul la site-
ul www.n21mobile.com și la Conținut, Servicii și produsele noastre, de a 
întârzia sau îndepărta orice Conținut, de a lua măsuri tehnice și legale 
pentru a împiedica orice vizitatori sau Utilizatori să utilizeze site-ul 
www.n21mobile.com dacă noi considerăm că aceștia creează probleme 
sau posibile răspunderi legale, încălcări ale drepturilor de proprietate 
intelectuală ale părților terțe, sau acționează incompatibil cu litera sau 
spiritul politicilor noastre. De exemplu, N21 va rezilia accesul utilizatorului 
la site-ul www.n21mobile.com și la Servicii dacă, în circumstanțele 
adecvate, se determină că utilizatorul încalcă în mod repetat. N21 își 
rezervă dreptul de a decide dacă Conținutul încalcă prezenții Termeni din 
motive altele decât încălcarea drepturilor de autor, cum ar fi, dar fără 
limitare la, obscenitate sau lungime excesivă. N21 poate, în orice 
moment, fără notificare prealabilă și la discreția sa unică, să îndepărteze 
acest Conținut și/sau să rezilieze Contul Dumneavoastră pentru 
trimiterea de astfel de material care încalcă prezenții Termeni.  

Înțelegeți și sunteți de acord prin prezentul că, suplimentar cauzelor 
enumerate mai sus, N21 își rezervă dreptul, în orice moment, de a 
îndepărta Conținutul și/sau de a rezilia Conturi dacă noi considerăm, la 
discreția noastră unică, acest Conținut sau Cont ca fiind imoral, 
neprofesional, necinstit, indecent, obscen, ne-etic, fără scrupule, 
falsificat, bizar, ciudat sau încălcând standardele de excelență și 
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profesionalism pe care ne străduim să le aplicăm în legătură cu site-ul 
www.n21mobile.com. Termenii prezentului Contract, inclusiv Secțiunile 
II(O), III și IV, care prin sensul și contextul lor sunt destinate a supraviețui 
anulării sau rezilierii prezentului Contract, vor supraviețui oricărei anulări 
sau rezilieri a prezentului Contract. 

IV.  DECLINĂRI, LIMITĂRI ȘI EXCLUDERI DE RĂSPUNDERE 

A. Fără garanții. SERVICIILE, site-ul www.n21mobile.com, PRODUSELE 
PE CARE LE OFERIM SPRE VÂNZARE ȘI TOATE INFORMAȚIILE, 
CONȚINUTUL, MATERIALELE ȘI SERVICIILE LEGATE DE CELE DE MAI 
SUS SUNT FURNIZATE „AȘA CUM SUNT”. ÎN MĂSURA MAXIMĂ 
PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, N21 ȘI AFILIAȚII SĂI DECLINĂ TOATE 
GARANȚIILE, STATUTARE, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR 
FĂRĂ LIMITARE LA, ORICE GARANȚII DE VANDABILITATE, POTRIVIRE 
PENTRU UN ANUMIT SCOP, TITLURI, NEÎNCĂLCĂRI, NEAMESTEC, 
INTEGRARE A SISTEMULUI ȘI ACURATEȚE A DATELOR. ESTE POSIBIL 
CA LEGEA APLICABILĂ SĂ NU PERMITĂ EXCLUDEREA ANUMITOR 
GARANȚII IMPLICITE, PRIN URMARE ESTE POSIBIL CA EXCLUDEREA 
DE MAI SUS SĂ NU VI SE APLICE. N21 ȘI AFILIAȚII SĂI NU 
GARANTEAZĂ CĂ UTILIZAREA DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ A SITE-
ULUI WWW.N21MOBILE.COM ȘI/SAU A SERVICIILOR VA FI 
NEÎNTRERUPTĂ, FĂRĂ ERORI SAU FĂRĂ VIRUȘI. TRIMITEREA 
ORICĂROR INFORMAȚII PERSONALE ȘI DESCĂRCAREA SAU 
ÎNCĂRCAREA ORICĂRUI CONȚINUT PRIN SERVICII ȘI/SAU SITE-UL 
WWW.N21MOBILE.COM SE REALIZEAZĂ LA DISCREȚIA ȘI PE RISCUL 
DUMNEAVOASTRĂ PROPRIU. VEȚI FI UNICUL RESPONSABIL DE 
ORICE DAUNE ALE DISPOZITIVULUI SAU SISTEMULUI 
DUMNEAVOASTRĂ DE CALCULATOR SAU PIERDERI DE DATE CE POT 
REZULTA DIN DESCĂRCAREA SAU ÎNCĂRCAREA ORICĂRUI 
CONȚINUT SAU DIN ÎNCREDEREA ÎN ACEST CONȚINUT, ȘI VĂ 
RECOMANDĂM SĂ PĂSTRAȚI COPII OFFLINE DE SIGURANȚĂ ALE 
TUTUROR CONȚINUTURILOR. N21 NU ESTE FURNIZORUL ȘI NU 
GARANTEAZĂ NICIO OFERTĂ ALE PĂRȚILOR TERȚE. N21 NU 
GARANTEAZĂ SECURITATEA INFORMAȚIILOR TRANSMISE LA SAU DE 
LA SITE-UL WWW.N21MOBILE.COM; ȘI SUNTEȚI DE ACORD SĂ VĂ 
ASUMAȚI RISCUL DE SECURITATE PENTRU ORICE INFORMAȚII PE 
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CARE LE FURNIZAȚI UTILIZÂND SITE-UL WWW.N21MOBILE.COM 
SAU SERVICIILE. NU SE DECLARĂ ȘI NU SE GARANTEAZĂ CĂ SITE-UL 
WWW.N21MOBILE.COM SAU SERVICIILE ASIGURĂ INFORMAȚII 
COMPREHENSIVE SAU EXACTE. NE REZERVĂM DREPTUL DE A 
FILTRA, MODIFICA SAU ÎNDEPĂRTA CONȚINUT, MEDIA, INFORMAȚII 
SAU ORICE ALTE MATERIALE DE PE SITE-UL WWW.N21MOBILE.COM 
SAU DIN SERVICII ȘI DIN IEȘIRILE SITE-ULUI WWW.N21MOBILE.COM 
SAU SERVICII. Deși ne străduim să aplicăm regulile noastre legate de 
Conținut tuturor utilizatorilor noștri, inclusiv Utilizatorilor 
Înregistrați, este posibil să fiți expus prin site-ul 
www.n21mobile.com sau prin Servicii la Conținut care încalcă 
politicile noastre sau este ofensator în orice alt mod. Utilizați site-ul 
www.n21mobile.com și Serviciile pe propriul dumneavoastră risc. 
Putem, dar nu suntem obligat, să reziliem conturi de utilizator și/sau 
să îndepărtăm Conținut de pe site-ul www.n21mobile.com dacă 
determinăm sau suspectăm că aceste conturi sau Conținut încalcă 
prezenții Termeni. Nu se asumăm răspunderea pentru expunerea 
dumneavoastră la Conținut pe site-ul www.n21mobile.com, 
indiferent dacă încalcă politicile noastre de conținut sau nu. 
Înțelegeți că informațiile și opiniile din Conținut încărcate de părți 
terțe reprezintă doar gândurile autorului și nu sunt susținute de noi 
și nici nu reflectă în mod necesar convingerile noastre. 

 

B. Limitarea răspunderii. UTILIZAREA SERVICIILOR N21, SITE-ULUI 
WWW.N21MOBILE.COM, PRODUSELOR NOASTRE ȘI ORICĂRUI 
CONȚINUT SE REALIZEAZĂ PE PROPRIUL DUMNEAVOASTRĂ RISC. ÎN 
NICIUN CAZ N21 SAU AFILIAȚII SĂI NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI DE 
NICIO DAUNĂ INDIRECTĂ, INCIDENTALĂ, ÎN CONSECINȚĂ, PUNITIVĂ 
SAU SPECIALĂ ÎN LEGĂTURĂ CU PREZENȚII TERMENI, INDIFERENT 
DACĂ ACESTE DAUNE ERAU PREVIZIBILE SAU NU ȘI CHIAR DACĂ N21 
FUSESE INFORMATĂ CĂ ACESTE DAUNE ERAU PROBABILE SAU 
POSIBILE. ÎN NICIUN CAZ RĂSPUNDEREA CUMULATĂ A N21 FAȚĂ DE 
DUMNEAVOASTRĂ PENTRU ORICE ȘI TOATE PRETENȚIILE CE REIES 
ÎN LEGĂTURĂ CU PREZENȚII TERMENI NU VA DEPĂȘI SUMA TAXEI 
ABONAMENTULUI DUMNEAVOASTRĂ SAU PREȚUL DE ACHIZIȚIE AL 
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PRODUSELOR CUMPĂRATE DE DUMNEAVOASTRĂ DE LA NOI (ALTA 
DECÂT CEA IMPUSĂ DE LEGEA APLICABILĂ ÎN CAZURILE CE IMPLICĂ 
VĂTĂMARE PERSONALĂ). CONFIRMAȚI CĂ ACEASTĂ LIMITARE A 
RĂSPUNDERII ESTE O CONDIȚIE ESENȚIALĂ ÎNTRE 
DUMNEAVOASTRĂ ȘI N21 CU PRIVIRE LA PUNEREA LA DISPOZIȚIE A 
SITE-ULUI WWW.N21MOBILE.COM, A SERVICIILOR ȘI ORICĂRUI 
CONȚINUT, ȘI N21 NU VA PUNE LA DISPOZIȚIE SITE-UL 
WWW.N21MOBILE.COM SAU SERVICIILE PENTRU 
DUMNEAVOASTRĂ FĂRĂ ACEASTĂ LIMITARE. SUNTEȚI DE ACORD 
CĂ NU VOM FI RĂSPUNZĂTORI ÎN FAȚA DUMNEAVOASTRĂ SAU 
ORICĂREI ALTE PERSOANE PENTRU NICIO REZILIERE A ACCESULUI 
DUMNEAVOASTRĂ LA SITE-UL WWW.N21MOBILE.COM SAU LA 
SERVICII SAU PENTRU ȘTERGEREA CONTULUI SAU CONȚINUTULUI 
DUMNEAVOASTRĂ. 

 

C. Despăgubire. În măsura permisă de legea aplicabilă, sunteți de 
acord să apărați, să despăgubiți și să exonerați N21, directorii, 
managerii, angajații și agenții acesteia, de și împotriva oricăror și 
tuturor pretențiilor, daunelor, obligațiilor, pierderilor, 
răspunderilor, costurilor sau datoriilor și cheltuielilor părților terțe 
(inclusiv dar fără limitare la onorariile avocaților) ce reies din oricare 
dintre următoarele: (1) utilizarea de către dumneavoastră și accesul 
la site-ul www.n21mobile.com, Servicii, Conținut și/sau produsele 
noastre, (2) încălcarea de către dumneavoastră a oricăror termeni 
din prezenții Termeni, (3) încălcarea de către dumneavoastră a 
oricăror drepturi ale părților terțe, inclusiv, fără limitare la orice 
drepturi de autor, proprietate sau confidențialitate, sau (4) orice 
pretenție conform căreia Conținutul a cauzat daune unei părți terțe. 
Această obligație de apărare și despăgubire va supraviețui 
prezenților Termeni și utilizării de către dumneavoastră a site-ului 
www.n21mobile.com, Serviciilor, Conținutului și/sau produselor 
noastre. 

V.  DIVERSE 
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A. Dreptul de autor. În cazul în care considerați că dreptul 
dumneavoastră de autor a fost încălcat prin Conținut sau Ofertele 
părților terțe accesibile pe site-ul www.n21mobile.com, vă rugăm 
să ne contactați prin email la Mobile_RO@n21.com. 

B. Atribuire. Prezenții Termeni și orice drepturi și licențe conferite prin 
prezentul, nu pot fi transferate sau atribuite de dumneavoastră, dar 
pot fi atribuite de N21 fără restricții. 

C. Abuz. Vă rugăm să ne raportați orice probleme, conținut ofensiv, 
încălcări ale politicilor și/sau abuz la mobile@n21.com. 

D. Modificări ale Termenilor. Este posibil să modificăm prezenții 
Termeni în orice moment cu notificarea dumneavoastră. Orice 
astfel de modificări vor intra în vigoare la postarea pe site-ul 
www.n21mobile.com sau unul dintre site-urile noastre la care se 
face referire în site-ul www.n21mobile.com. Dacă nu sunteți de 
acord cu aceste modificări, singura dumneavoastră opțiune va fi să 
încetați utilizarea site-ului www.n21mobile.com și a Serviciilor. 
Continuarea utilizării site-ului www.n21mobile.com și/sau a 
Serviciilor după postarea acestor modificări va reprezenta 
confirmarea de către dumneavoastră a acestor modificări și acordul 
dumneavoastră de a fi obligat prin Termenii revizuiți, inclusiv toate 
modificările. 

E. Modificarea Serviciilor. Ne rezervăm dreptul de a modifica site-ul 
www.n21mobile.com și/sau Serviciile în orice moment fără 
notificare. Dacă nu sunteți de acord cu orice modificare a site-ului 
www.n21mobile.com sau a Serviciilor, singura dumneavoastră 
opțiune va fi să încetați utilizarea acestora. Continuarea utilizării 
site-ului www.n21mobile.com sau a Serviciilor după postarea 
oricăror modificări va reprezenta confirmarea de către 
dumneavoastră a acestor modificări și faptul că sunteți mulțumit de 
Servicii așa cum au fost modificate. Ne rezervăm, de asemenea, 
dreptul de a opri site-ul www.n21mobile.com și/sau Serviciile în 
orice moment fără notificare. Nu vom fi răspunzători în fața 
dumneavoastră sau a oricăror părți terțe în cazul în care vom 
exercita dreptul de a modifica sau opri site-ul www.n21mobile.com 
sau Serviciile. 
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F. Contract general –  

1. Sunteți de acord să respectați toate legile, regulile și 
reglementările care se aplică utilizării de către dumneavoastră a 
site-ului www.n21mobile.com, Serviciilor, produselor noastre și 
Conținutului. Dacă aveți sediul în afara Statelor Unite ale Americii 
și/sau sunteți cetățean al unei alte țări și alegeți să furnizați 
informații, să încărcați Conținut sau să înregistrați un Cont la N21, 
confirmați și sunteți de acord ca informațiile să fie procesate și 
transferate în Statele Unite ale Americii. Trimiterea de către 
dumneavoastră a informațiilor reprezintă acordul dumneavoastră 
pentru aceasta. Confirmați și acceptați că legile privind procesarea 
informațiilor personale pot fi mai puțin stricte în Statele Unite ale 
Americii decât legile din țara dumneavoastră. Utilizând site-ul 
www.n21mobile.com, confirmați și acceptați că informațiile 
dumneavoastră pot fi utilizate în și pot face obiectul legilor de 
confidențialitate din Statele Unite ale Americii. 

2. Prezenții Termeni, împreună cu POLITICA DE 
CONFIDENȚIALITATE, orice alți termeni separați referitori la și 
încorporați prezentului prin referință, și orice alte notificări legale 
publicate de N21 pe site-ul www.n21mobile.com, vor reprezenta 
întregul contract dintre dumneavoastră și N21 în privința site-ului 
www.n21mobile.com și Serviciilor. 

3. Nicio renunțare la orice termen din prezenții Termeni nu va fi 
considerată o renunțare ulterioară sau continuă la acest termen sau 
oricare alt termen, și eșecul N21 de a revendica orice drept sau 
prevedere din prezenții Termeni nu va constitui o renunțare la acest 
drept sau prevedere. 

4. Dacă orice prevedere din prezenții Termeni este constatată de o 
instanță cu jurisdicție competentă ca fiind invalidă, atunci restul 
prevederilor valabile ale prezenților Termeni vor rămâne în vigoare. 

6. Sunteți de acord să primiți email-uri de la N21 și de la alte 
persoane privind afacerile, ce pot include actualizări, promoții de 
produse, materiale motivaționale și alte informații. 
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7. Termenii și prevederile prezentului Contract nu vor fi interpretate 
împotriva sau în favoarea unei părți din prezentul doar pentru că 
această parte sau agentul acesteia este persoana care a redactat 
prezentul Contract. Titlurile paragrafelor și secțiunilor din prezentul 
Contract sunt doar pentru conveniență și nu vor fi considerate și nu 
se va face referire la acestea în rezolvarea problemelor de 
interpretare. 

8.  Nimic din prezentul Contract nu creează un parteneriat, societate 
mixtă, agenție, franciză, reprezentanță de vânzări sau relație de 
angajare între părți, deoarece sunteți un proprietar de afaceri 
independent și nu un reprezentant al N21. 

G. Legea din România privind dreptul de autor și drepturile conexe nr. 
8 din 1996 

a. Respectăm prevederile legii din România privind dreptul de autor și 
drepturile conexe nr. 8 din 1996. Dacă aveți reclamații cu privire la 
materialul postat în Serviciu, puteți contacta Agentul nostru Desemnat la 
următoarea adresă: 

Network TwentyOne SRL, România, București, Strada Zablovschi 
nr. 11A, sector 1, cod poștal 011311 

Email: adinalo_rm@n21.com 

Orice notificare ce pretinde că materialele găzduite de sau 
distribuite prin Serviciu încalcă drepturi de proprietate intelectuală 
trebuie să includă următoarele informații: 

1. O semnătură electronică sau fizică a persoanei autorizate să 
acționeze în numele proprietarului dreptului de autor sau al 
altui drept încălcat; 

2. O descriere a lucrării protejate de drept de autor sau altă 
proprietate intelectuală care pretindeți că a fost încălcată; 

3. O descriere a materialului care pretindeți că încalcă și locația 
în Serviciu; 

4. Adresa dumneavoastră, numărul de telefon și adresa de email; 
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5. O declarație că dumneavoastră considerați cu bună credință 
că utilizarea materialelor în Serviciul pe care îl reclamați nu 
este autorizată de proprietarul dreptului de autor, agentul 
acestui sau prin lege; și 

6. O declarație a dumneavoastră că informațiile de mai sus din 
notificare sunt exacte și că, sub sancțiune pentru sperjur, 
sunteți proprietarul dreptului de autor sau proprietate 
intelectuală sau sunteți autorizat să acționați în numele 
proprietarului dreptului de autor sau proprietate intelectuală. 

b. Încălcări repetate. N21 va rezilia imediat fără notificare conturile 
utilizatorilor care sunt determinați de N21 ca realizând „încălcări 
repetate”. Persoanele care încalcă repetat sunt utilizatorii care au 
fost notificați privind activitatea de încălcare de mai mult de două 
ori și/sau li s-a îndepărtat Conținutul din Serviciu de mai mult de 
două ori. 

 


