Termeni şi Condiţii de Funcţionare a aplicaţiei mobile Winebook si a site-ului Winebook.ro
1. Termeni generali
Prezentul document continand termenii si conditiile de utilizare a aplicatiei mobile Winebook si a site-ului
www.winebook.ro (denumit in continuare "Termeni si Conditii") stabileste care sunt conditiile in care orice
persoana poate utiliza aplicatia mobila Winebook, vizita ori accesa site-ul www.winebook.ro, ori poate utiliza
in orice mod serviciile oferite prin intermediul aplicatiei si al site-ului.
In intelesul Termenilor si Conditiilor: “Aplicatie mobila” inseamna aplicatia mobila Winebook dedicata
telefoanelor ce ruleaza sisteme de operare Android sau IOS; "Site" inseamna in continuare site-ul de internet
www.winebook.ro; "Administratorul Aplicatiei mobile si a Site-ului" inseamna in continuare Avanquest S.R.L.
cu sediul in Bd. Victoriei, nr. 13, bl. 34, sc. B, et. 6, ap. 27, Brasov, judetul Brasov; "Serviciul" inseamna orice
serviciu oferit de aplicatia mobila sau pe Site, si/sau orice modul sau componenta a acestuia; "Utilizatorul"
inseamna in continuare orice persoana care utilizeaza aplicatia mobila sau viziteaza si acceseaza Site-ul,
care isi creaza cont pentru aplicatia mobila sau/si pe Site sau care doreste sa utilizeze in orice mod sau
utilizeaza efectiv Serviciul.
Neacceptarea acestor Termeni si Conditii, ori a oricarei prevederi din acestea, astfel cum acestea sunt
formulate prin prezentul act, atrage obligatia Utilizatorului de a inceta de indata utilizarea aplicatiei mobile si
accesarea Site-ului. Utilizarea aplicatiei mobile si accesarea sau vizitarea in continuare a Site-ului, a oricarei
pagini din acesta si/sau utilizarea Serviciului, precum si a oricarei componente a acestora constituie o
acceptare in intregime si neconditionata a Termenilor si Conditiilor si a oricarei prevederi din acestea.
Utilizatorul intelege sa utilizeze Serviciul in stricta conformitate cu Termenii si Condiitiile. Neacceptarea
Termenilor si Conditiilor de catre Utilizatori atrage obligatia acestora de a inceta de indata utilizarea apliatiei
mobile si accesarea Site-ului.
Utilizatorul certifica Administratorul Aplicatiei Mobile si al Site-ului ca are cel putin 18 ani, prin simpla
acceptare a prezentelor Termeni si Conditii. Utilizatorul certifica, de asemenea, prin simpla acceptare a
prezentelor Termeni si Conditii, ca potrivit prevederilor legale in materie are dreptul sa utilizeze Serviciile si
sa acceseze Aplicatia mobila si Site-ul si isi asuma responsabilitatea completa pentru alegerea si utilizarea
Serviciilor.

2. Drepturile asupra continutului Aplicatiei Mobile si al Site-ului
Continutul si elementele de grafica ale Aplicatiei Mobile si a Site-ului, inclusiv, dar fara a se limita la acestea,
intreg continutul in format text si orice alt material, transmis sub orice forma de si catre Utilizatori (prin
vizualizare directa a Aplicatiei Mobile sau pe Site, prin newslettere sau prin orice alte materiale legate direct
sau indirect de Aplicatia Mobila si Site) apartin Administratorului Aplicatiei Mobile si a Site-ului si partenerilor
sai si reprezinta continutul Aplicatiei Mobile si al Site-ului. Prin derogare de la prevederea precedenta, nu
apartin Administratorului Aplicatiei Mobile si al Site-ului sau partenerilor sai acele materiale pentru care in
Aplicatia Mobila sau pe Site s-a indicat un alt titular de drepturi, ori un alt detinator sau o alta sursa.
Utilizatorii inteleg si accepta ca Administratorul Aplicatiei Mobile si al Site-ului este exonerat de orice
raspundere privind materialele, datele si informatiile, dar fara a se limita la acestea, preluate de la orice
surse oficiale.. Utilizatorii inteleg si accepta ca toate informatiile, datele, materialele postate in Aplicatia
Mobila si pe Site au doar un caracter informativ si orientativ si ca Administratorul Aplicatiei Mobile si al Siteului nu poate fi tras la raspundere in niciun caz si in niciun mod pentru veridicitatea si validitatea Continutului
Aplicatiei Mobile ai al Site-ului sau pentru orice efect juridic decurgand din utilizarea acestuia.
Utilizatorii se obliga sa respecte toate drepturile de autor si drepturile conexe acestuia si orice alte drepturi
de proprietate intelectuala pe care Adminstratorul Aplicatiei Mobile si al Site-ului si partenerii sai le detin
asupra/in legatura cu Aplicatia Mobila si Site-ul, Continutul acestuia, Serviciul, orice modul sau
componenenta a acestora sau in legatura cu utilizarea acestora. Utilizatorii inteleg si accepta ca in cazul
incalcarii vreunei prevederi de mai sus in orice masura, vor putea fi trasi la raspundere fata de
autorii/proprietarii Continutului Aplicatiei Mobile si al Site-ului.

Continutul Aplicatiei Mobile si al Site-ului, indiferent de zona in care se afla in Aplicatia Mobila si in Site si
indiferent de tip, poate fi utilizat de Utilizator exclusiv in scopuri personale, definite potrivit prezentului
document ca fiind scopuri pur necomerciale, fara nicio intentie directa ori indirecta privind obtinerea de
profituri sau castiguri de orice fel dintr-o asemenea utilizare. Orice utilizare de continut de catre terte
persoane in orice alte scopuri decat cele personale se poate face numai cu acordul scris, expres si prealabil
al Administratorului Aplicatie Mobile si al Site-ului.
Este interzisa copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vanzarea, distributia totala sau
partiala, integrala sau modificata a continutului Aplicatiei Mobile si al Site-ului sau a oricarei parti a acestora
efectuate in orice alte scopuri decat cele personale; Administratorul Aplicatiei Mobile si al Site-ului isi rezerva
dreptul de a actiona in instanta orice persoana si/sau entitate care incalca in orice mod prevederile de mai
sus.
Cererile de utilizare a continutului Aplicatiei Mobile si al Site-ului in orice alte scopuri decat cele personale
pot fi trimise la adresa: Avanquest S.R.L. cu sediul in Bd. Victoriei, nr. 13, bl. 34, sc. B, et. 6, ap. 27, Brasov,
judetul Brasov sau prin oricare dintre modalitatile indicate la pagina de Contact a Site-ului.
Orice persoane care expediaza in orice mod informatii ori materiale catre Aplicatia Mobila si Site isi asuma
obligatia de a nu prejudicia in niciun mod drepturile unei terte persoane sau persoane juridice, iar persoanele
care expediaza informatii ori materiale inteleg si accepta ca incalcarea in orice mod a acestei obligatii nu
poate angaja in niciun mod raspunderea Administratorului Aplicatiei Mobile ai al Site-ului, ci numai
raspunderea persoanelor respective.
Utilizatorii care expediaza in orice mod informatii ori materiale catre Aplicatia Mobila si Site sunt de acord sa
autorizeze pe Administratorul Aplicatiei Mobile si al Site-ului, pe termen nelimitat si pe toate teritoriile, din
momentul trimiterii acestora catre Administratorul Aplicatiei Mobile si Site-ului, sa utilizeze informatiile si / sau
materialele respective. Administratorul Aplicatiei Mobile si al Site-ului are dreptul de a le adapta, si / sau
modifica in orice mod. Administratorul Aplicatiei Mobile si al Site-ului nu poate fi considerat responsabil
pentru eventualele prejudicii cauzate de continutul postat in Aplicatia Mobila si pe Site de catre orice
persoana, indiferent din ce sectiune, serviciu sau facilitate face parte respectivul continut.
Utilizatorului ii este interzis sa altereze si / sau sa perturbe rezultatele de evaluare (calificativele) ori sistemul
de evaluare a produselor din APlicatia Mobila si de pe Site prin autoevaluare sau alte procedee cu efect
similar, precum evaluarea pozitiva a unui ofertant cu care aveti relatii de rudenie, de afiliere sau altele care
presupun o decizie interesata.
Este strict interzisa postarea in Aplicatia Mobila si pe Site a oricarui continut, incluzand materiale, comentarii,
imagini, secvente video, dar fara a se limita la acestea, care au un limbaj obscen sau vulgar, contin insulte,
texte ilegale, amenintatoare, abuzive, indecente, mesaje rasiste, soviniste, calomnioase ori care ar putea
discrimina orice produse sau persoane in orice mod sau care ar incalca orice alte drepturi si libertati ale
omului potrivit legislatiei in vigoare.
Utilizatorii inteleg si accepta ca in cazul incalcarii in orice mod si in orice masura a oricarora din prevederile
Termenilor si Conditiilor, Administratorul Aplicatiei Mobile si al Site-ului va putea opta in mod discretionar
pentru suspendarea totala sau partiala a accesului Utilizatorului la orice Serviciu al Aplicatiei Mobile si al
Site-ului, ori pentru nepublicarea oricaruri continut expediat de Utilizator in vederea postarii catre Aplicatia
Mobila sau Site ori pentru modificarea in orice mod a unui asemenea continut, pentru interzicerea definitiva a
accesului la una sau mai multe dintre facilitatile oferite de Aplicatia Mobila sau Site sau pentru desfiiintarea
contului Utilizatorului pe Aplicatia Mobila sau Site, fara niciun fel de atentionari sau notificari prealabile si fara
a fi necesare orice alte formalitati in acest sens.
Utilizatorii inteleg si accepta ca Aplicatia Mobila si Site-ul le ofera doar o platforma de comunicare si ca doar
ei singuri raspund pentru orice materiale, date si informatii postate pe Aplicatia Mobila sau Site indiferent de
forma si partea in care apar, pentru calificativele acordate produselor din baza de date a Site-ului si pentru
orice efecte juridice si/sau comerciale derivand din acestea.
Administratorul Aplicatiei Mobile si al Site-ului nu doreste sa faca ori sa sugereze nicio asociere directa sau
indirecta intre el si opiniile ori comentariile exprimate de Utilizatorii Aplicatiei Mobile si ai Site-ului si nu are
nicio raspundere pentru comentariile si opiniile postate de catre Utilizatori pe Aplicatia Mobila si Site, pentru
calificativele acordate de acestia produselor de pe Aplicatia Mobila sau Site ori pentru orice alte efecte

juridice derivand din acestea. Calificativele produselor afisate pe Aplicatia Mobila sau Site sunt rezultatul
exclusiv al actiunii Utilizatorilor Aplicatiei Mobile si ai Site-ului si reflecta exclusiv aprecierea subiectiva a
acestora, evaluarea respectivelor produse neavand nicio legatura cu Administratorul Aplicatiei Mobile si al
Site-ului. Acesta din urma are dreptul, dar nu obligatia, de a verifica si supraveghea modul de acordare a
calificativelor, precum si opiniile exprimate de Utilizatori in legatura cu produsele de pe Aplicatia Mobila sau
Site.
In orice situatie in care Utilizatorii intra in contact cu producatorii, importatorii, distribuitorii sau comerciantii
produselor prezentate in Aplicatia Mobila sau pe Site, acestia sunt singurii care raspund de modul în care se
deruleaza raporturile contractuale încheiate între acestia, Administratorul Aplicatiei Mobile si al Site-ului
neasumandu-si nicio raspundere in legatura cu aceasta.
Orice date si / sau informatii privind produsele prezentate pe Aplicatia Mobila sau Site publicate chiar de
acestia in Aplicatia Mobila si Site, sunt in afara controlului Administratorului Aplicatiei Mobile si al Site-ului,
acesta neavand nicio obligatie de a le verifica, si in consecinta nu ofera nicio garantie cu privire la acestea.
3. Nota de informare privind protectia datelor personale
Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si ale Legii nr. 506/2004 privind
prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice,
Administratorul Aplicatiei Mobile si al Site-ului va administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile
specificate, datele personale furnizate de Utilizatori. Va informam ca datele personale pe care Utilizatorii le
furnizeaza Administratorului Aplicatiei Mobile si al Site-ului sunt prelucrate in scopul oferirii in conditii optime
a Serviciului. Utilizatorii inteleg si accepta ca datele personale pe care le furnizeaza sunt prelucrate in scopul
oferirii in conditii optime de catre Administratorului Aplicatiei Mobile si al Site-ului a serviciilor pe internet si a
serviciilor de reclama, marketing si publicitate.
Fiecare Utilizator, la optiunea sa proprie, furnizeaza unele dintre datele sale personale pentru a-si crea un
cont valabil si pentru a beneficia de Serviciul oferit de catre Administratorul Aplicatiei Mobile si al Site-ului.
In momentul crearii contului, fiecare Utilizator are posibilitatea de a opta pentru primirea de informatii despre
produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Aplicatia Mobila si Site prin bifarea casutei
corespunzatoare pe pagina de creare a contului.
Conform Legii nr. 677/2001, fiecare Utilizator beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor,
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.
Totodata, Utilizatorul are dreptul sa se opuna prelucrarii datelor personale care il privesc si sa solicite
stergerea datelor. Utilizatorii inteleg si accepta ca stergerea datelor lor personale va fi urmata de stergerea
contului lor din sistem si de imposibilitatea de a accesa Serviciul oferit de catre Administratorul Aplicatiei
Mobile si al Site-ului.
Pentru exercitarea acestor drepturi, fiecare Utilizator poate face o cerere in scris in acest sens, pe care sa o
trimita apoi prin posta la adresa Administratorului Aplicatiei Mobile si al Site-ului: Avanquest S.R.L. cu sediul
in Bd. Victoriei, nr. 13, bl. 34, sc. B, et. 6, ap. 27, Brasov, judetul Brasov sau prin e-mail la adresa:
teodor@winebook.ro.
Administratorul Aplicatiei Mobile si al Site-ului este operator de date cu caracter personal inscris in registrul
de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 1111, 2222, 3333, 44444, 5555.
4. Legatura cu alte site-uri
Utilizatorii inteleg si accepta ca Aplicatia Mobila si Site-ul poate contine legaturi sau trimiteri catre alte site-uri
de internet, site-urile furnizorilor de produse si/sau servicii catre care trimit bannerele publicitare postate pe
Site ori microsite-uri publicitare, dar fara a se limita la acestea, care sunt considerate de Administratorul
Aplicatiei Mobile si al Site-ului utile in legatura cu Continutul Aplicatiei Mobile si al Site-ului, dar care nu se
afla sub controlul sau indrumarea sa.
Administratorul Aplicatiei Mobile si al Site-ului este absolvit de orice raspundere in ceea ce priveste

continutul sau opiniile exprimate pe toate site-urile de internet mai sus mentionate, precum si corectitudinea
si exactitatea acestora, iar Utilizatorii inteleg si accepta ca aceste site-uri de internet nu sunt monitorizate,
controlate sau verificate in orice mod de catre Administratorul Aplicatiei Mobile si al Site-ului. Includerea unei
legaturi sau trimiteri catre alte site-uri de internet nu implica aprobarea in vreun fel a acestora de catre
Administratorul Aplicatiei Mobile si al Site-ului. In momentul in care Utilizatorii acceseaza aceste site-uri de
internet, ei o fac pe riscul lor, cunoscand ca utilizarea serviciilor oferite de aceste site-uri este supusa
conditiilor stabilite de administratorii acestor site-uri.
5. Limitarea raspunderii
Administratorul Aplicatiei Mobile si al Site-ului nu garanteaza implicit sau expres pentru continutul de orice fel
al Aplicatiei Mobile si al Site-ului sau pentru intreg continutul oferit de catre Utilizatori. Administratorul
Aplicatiei Mobile si al Site-ului va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratetea si increderea in
Aplicatia Mobila si Site si va incerca sa corecteze erorile si omisiunile cat mai repede posibil. Administratorul
Aplicatiei Mobile si al Site-ului este absolvit de orice raspundere in ceea ce priveste opiniile exprimate de
Utilizatori pe Aplicatia Mobila si Site, inclusiv cu privire la calificativele acordate de acestia produselor de pe
Aplicatia Mobila si Site, precum si in ce priveste corectitudinea si exactitatea acestora.
Administratorul Aplicatiei Mobile si al Site-ului nu ofera niciun fel de garantii sau raspundere pentru
Continutul Aplicatiei Mobile si al Site-ului si in nicio situatie nu poate fi facut raspunzator pentru acesta,
pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta in legatura cu acesta sau din utilizarea oricarei parte,
secventa, modul al Continutului de pe Aplicatia Mobila si Site sau din imposibilitatea utilizarii acestuia,
indiferent de cauza acesteia ori din interpretarea eronata a oricaror prevederi ale Continutului Aplicatiei
Mobile si al Site-ului.
Utilizatorii inteleg si accepta ca orice servicii oferite prin intermediul Aplicatiei Mobile si al Site-ului sunt
oferite potrivit principiului "asa cum sunt", "asa cum sunt disponibile", iar Utilizatorii folosesc aceste servicii
pe riscul lor. In consecinta, Administratorul Aplicatiei Mobile si al Site-ului nu poate fi tras la raspundere cu
privire la orice informatii si date din Continutul Aplicatiei Mobile si al Site-ului, inclusiv, dar nu numai cele
referitoare la calificativele acordate produselor de pe Aplicatia Mobila si Site, precum si cu privire la alt efect
juridic derivand din acestea.
Utilizatorii inteleg si accepta ca Administratorul Aplicatiei Mobile si al Site-ului este absolvit de orice
raspundere in eventualitatea producerii oricarei opriri, intreruperi, ingreunari, disfunctionalitati sau erori in
functionarea Aplicatiei Mobile si a Site-ului, in situatia unei erori tehnice de orice fel sau oricaror erori in
furnizarea Serviciului, precum si in orice situatie in care nu ar dovedi cert ca orice erori sau probleme de
natura tehnica din cele mentionate mai sus se datoreaza in mod direct si exclusiv culpei grave a
Administratorului Aplicatiei Mobile si al Site-ului.
Administratorul Aplicatiei Mobile si al Site-ului este absolvit de orice raspundere pentru orice fel de daune
directe, indirecte, incluzand dar fara a se limita la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi
intangibile, rezultate din utilizarea Serviciului de catre Utilizatorii APlicatiei Mobile si a Site-ului sau orice alt
aspect in legatura cu Serviciul precum si din utilizarea Continutului Aplicatiei Mobile si a Site-ului in orice
mod sau orice efecte juridice derivand din aceasta.
Utilizatorii inteleg si accepta ca Administratorul Aplicatiei Mobile si al Site-ului este absolvit de orice
raspundere pentru mesajele publicitare postate pe APlicatia Mobila si pe Site sau prin intermediul Serviciului,
precum si pentru bunurile sau serviciile furnizate de catre autorii acestor mesaje publicitare.
In cazurile de forta majora, Administratorul Aplicatiei Mobile si al Site-ului si/sau operatorii, directorii,
angajatii, sucursalele, filialele si reprezentantii sai, sunt exonerati total de raspundere. Cazurile de forta
majora includ, dar nu se limiteaza la acestea: erori de functionare ale echipamentului tehnic al
Administratorului Aplicatiei Mobile si al Site-ului, lipsa functionarii conexiunii la internet, lipsa functionarii
conexiunilor de telefon, virusii informatici, atacurile informatice de orice fel si interferarea cu programe
informatice malitioase, accesul neautorizat in sistemele Aplicatiei Mobile si ale Site-ului, erorile de operare,
greva etc.
Utilizatorii sunt de acord sa protejeze, sa asigure si despagubeasca integral pe Administratorul Aplicatiei
Mobile si al Site-ului si/sau pe operatorii, directorii, angajatii, sucursalele, filialele si reprezentantii sai de si
impotriva oricaror cereri, pretentii, actiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzand, fara niciun fel de
limitare, onorariile avocatilor, expertilor si consultantilor sau executorilor, taxe judiciare, notariale sau de

executare), cheltuieli, judecati, decizii, amenzi, regularizari sau alte obligatii rezultate sau relationate cu orice
actiune a Utilizatorului in legatura cu utilizarea Serviciului sau orice alt aspect in legatura cu Serviciul,
inclusiv in legatura cu opiniile exprimate cu privire la produsele de pe Aplicatia Mobila si Site si in legatura cu
calificativele acordate acestora.
6. Legea aplicabila. Litigii
Drepturile si obligatiile Utilizatorilor si ale Administratorului Aplicatiei si Site-ului, prevazute de Termeni si
Conditii, precum si toate efectele juridice pe care le produc Termenii si Conditiile vor fi interpretate si
guvernate in conformitate cu legea romana in vigoare. Orice litigiu nascut din sau in legatura cu Termenii si
Conditiile va fi solutionat pe cale amiabila. In caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi
solutionat de catre instanta judecatoreasca romana competenta aflata in raza teritoriala a municipiului
Brasov.
7. Modificarea Termenilor si Conditiilor. Nulitati
Administratorul Aplicatiei Mobile si al Site-ului are dreptul de a modifica oricand si in orice mod oricare dintre
prevederile din Termeni si Conditii sau Termenii si Conditiile in intregime, fara nicio notificare prealabila si
fara a fi obligat sa indeplineasca vreo alta formalitate fata de Utilizatori. Orice modificare va fi considerata ca
fiind acceptata deplin si neconditionat de catre oricare dintre Utilizatori prin simpla utilizare sau accesare a
oricarei facilitati oferite de Aplicatia Mobila si Site sau de Serviciu ori prin accesarea Aplicatiei Mobile si a
Site-ului, intervenite oricand dupa operarea modificarii, iar neacceptarea oricarei modificari atrage obligatia
respectivului Utilizator de a inceta de indata accesarea Aplicatiei Mobile si a Site-ului si/sau utilizarea in orice
mod a Serviciului.
Daca oricare prevedere din Termeni si Conditii va fi declarata nula, ilegala sau inaplicabila, prevederea
respectiva va fi eliminata si inlocuita cu o alta prevedere in acelasi spirit, astfel incat Termenii si Conditiile sa
produca in continuare efectele juridice avute in vedere initial. Nulitatea respectivei prevederi nu va afecta
valabilitatea celorlalte clauze din Termeni si Conditii, acestea ramanand in vigoare si continuand sa isi
produca efectele.
8. Inregistrare si securitate
Utilizatorului i se permite inregistrarea in baza de date a Administratorului Aplicatiei Mobile si al Site-ului,
alegerea unei parole si a unui nume de utilizator (user ID / user name) asociat contului de Utilizator.
Utilizatorul va furniza Administratorului Aplicatiei Mobile si al Site-ului date corecte, complete, actuale si
valabile, iar in caz contrar se va considera ca a incercat sa incalce prevederile prezentelor Termeni si
Conditii, ceea ce va putea avea ca si consecinta inchiderea imediata a contului sau de Utilizator.
Utilizatoriilor le este interzis: (a) sa selecteze sau utilizeze ca si nume de utilizator numele unei alte persoane
cu intentia de a se folosi in mod fraudulos de identitatea acesteia; (b) utilizarea ca si nume de utilizator a
unui nume pentru care drepturile sunt detinute de o alta persoana decat Utilizatorul, fara autorizarea explicita
a respectivei persoane. Ori de cate ori considera ca exista aceasta situatie Administratorul Aplicatiei Mobile
si al Site-ului va avea dreptul de a refuza inregistrarea sau de a anula toate numele de utilizator si conturile
aferente de pe Aplicatia Mobila si Site, potrivit propriei sale optiuni, care nu poate fi cenzurata in niciun mod
de catre alta persoana, si fara a fi tinuta sa justifice motivele.
Utilizatorul va fi singurul responsabil de mentinerea confidentialitatii cu privire la parola aleasa si de
mentinerea securitatii contului propriu. Administratorul Aplicatiei Mobile si al Site-ului este indreptatit sa
considere ca orice persoana care furnizeaza parola si numele de utilizator corecte pentru accesarea unui
cont este autorizata de Utilizatorul respectiv si Administratorul Aplicatiei Mobile si al Site-ului nu este
raspunzator pentru nicio actiune a respectivei persoane in legatura cu utilizarea Serviciilor.
9. Alte prevederi
Limitarea Folosirii Aplicaţiei
Trebuie să aveţi cel puţin 18 ani pentru a descărca şi a folosi Aplicaţia Mobila Winebook sau Site-ul
Winebook.ro. În cazul în care nu vă încadraţi în aceste condiţii, vă rugăm să nu descărcaţi si sa nu folositi
niciun serviciu al aplicaţiei Winebook, sau al site-ului winebook.ro.
Proprietate intelectuală
Avaquest srl şi/sau licenţiatorii săi sunt unicii proprietari ai Aplicaţiei Mobile Winebook, ceea ce include orice

software, domeniu şi conţinut pus la dispoziţie prin intermediul aplicaţiei, site-ului sau paginilor de Social
Media. Aplicaţia Mobila Winebook este protejată de drepturile de autor din Romania şi internaţionale şi de
alte legi referitoare la proprietatea intelectuală. Aceasta se poate folosi doar în scopurile precizate în
Termeni si Conditii si in Contractul de utilizare şi sublicenţiere, iar Avanquest srl acordă o licenţă limitată în
acest sens. Fără a se limita, acest lucru aceasta înseamnă că nu aveţi voie să vindeţi, exportaţi, licenţiaţi,
modificaţi, copiaţi, aplicaţi reverse engineering, distribuiţi sau transmiteţi Aplicaţia Mobila Winebook fără
acordul anterior scris al Avanquest srl. Orice folosire neautorizată a Aplicaţiei Mobile Winebook va înceta
licenţa limitată pusă la dispoziţie de către noi. Winebook şi grafica, logourile, imaginile şi numele serviciilor
legate de Aplicaţia Mobila Winebook sunt mărci înregistrate sau neînregistrate sau reprezintă imaginea
comercială a Avanquest srl. Acestea nu pot fi folosite fără acordul scris anterior al Avanquest srl. Toate
celelalte mărci înregistrate ce nu sunt proprietatea Avanquest srl şi apar în aplicaţia Winebook, sunt
proprietatea respectivilor proprietari ce pot să fie sau să nu fie asociaţi cu, sau sponsorizaţi de Avanquest srl.
Comunicarea Electronică
Prin descărcarea şi/sau folosirea Aplicaţiei Mobile Winebook, sunteţi de acord să primiţi comunicări
electronice şi notificări de la Avanquest srl. De asemenea, Avanquest srl (deţinătoarea Aplicaţiei Mobile
Winebook) poate să vă trimită comunicări electronice sau notificări prin care să îşi promoveze alte servicii
similare. Sunteţi de acord că orice notificare, acord, divulgare sau alte comunicări pe care vi le trimitem pe
cale electronică vor satisface orice cerinţe legale de comunicare, inclusiv aceea ca aceste comunicări să fie
făcute în scris.
Conduita Dumneavoastră
Prin descărcarea şi folosirea Aplicaţiei Mobila Winebook, sunteţi de acord să nu încărcaţi, postaţi, trimiteţi email sau transmiteţi orice material ce conţine viruşi sau alte coduri de computer, fişiere sau programe menite
să întrerupă, distrugă sau să limiteze funcţionalitatea oricărui software sau hardware sau echipament de
telecomunicaţie asociat cu Aplicaţia Mobila Winebook. De asemenea, sunteţi de acord să nu interferaţi cu
serverele sau reţelele ce au legătură cu aplicaţia Winebook sau să nu încălcaţi nicio procedură, politică sau
regulament al reţelelor ce au legătură cu aplicaţia WInebook. De asemenea, sunteţi de acord să nu:
A)pretindeţi că sunteţi altă persoană în timp ce folosiţi aplicaţia WInebook; B) folosiţi aplicaţia Winebook în
scopuri ilegale; C) revindeţi sau exportaţi software-ul asociat cu aplicaţia Winebook.
Winebook nu promovează, recomandă sau tolerează folosirea aplicaţiei în timpul anumitor activităţi cum ar fi
conducerea de vehicule deoarece există un risc ridicat de accidente. Sunteţi de acord să nu folosiţi aplicaţia
Winebook în timpul desfăşurării unor astfel de activităţi sau să o faceţi pe propria răspundere.
Costurile folosirii Aplicaţiei Winebook
Aplicaţia Winebook vă este pusă la dispoziţie gratuit sau contracost asa cum este specificat în condiţiile
Contractului de furnizare şi sublicenţiere încheiat. Cu toate acestea, atunci cand folosiţi aplicaţia Winebook
este posibil să plătiţi costurile impuse de operatorul dumneavoastră de wireless sau date mobile. Plata unor
asemenea costuri este responsabilitatea dumneavoastră. Este posibil ca aplicaţia Winebook să nu fie
accesibilă în unele ţări, acest lucru depinzand de compatibilitatea aplicaţiei WInebook cu alte reţele străine.
Abilitatea de a descărca sau utiliza aplicaţia Winebook poate fi restricţionată sau prejudiciată atunci cand
folosiţi opţiunea de roaming în străinătate.
Folosirea Informaţiilor Puse la Dispoziţie
Sunteţi de acord că Winebook are dreptul să folosească orice comentarii, informaţii sau idei conţinute în
orice fel de comunicare pe care dumneavoastră o trimiteţi către Avanquest srl sau partenerii acestuia fără
nicio compensaţie, recunoaştere sau plată către dumeavoastră, în orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la
elaborarea, producţia şi produsele şi serviciile de marketing şi crearea sau îmbunătăţirea aplicaţiei Winebook
sau altor produse şi servicii.
Lipsa Garanţiei şi a Răspunderii
Avanquest srl furnizează aplicaţia Winebook ca atare şi fără nicio garanţie sau condiţie expresă, implicată
sau statutară. Avanquest nu este responsabilă pentru nicio eroare sau omisiune apărute în aplicaţia
Winebook; orice defecţiuni, întarzieri sau întreruperi apărute la aplicaţia Winebook; orice pierderi sau
defecţiuni ce reies din folosirea aplicaţiei Winebook, inclusiv, dar fără a se limita la, orice defectare a
telefonului dumneavoastră mobil; orice manieră de a folosi aplicaţia Winebook a utilizatorilor.
Avanquest, partenerii, asociaţii, administratorii, reprezentanţii, angajaţii (impreună sau individual) nu vor fi
responsabili în niciun caz pentru pierderea folosirii sau orice pierderi speciale, incidentale, indirecte sau
importante ce reies din sau au legătură cu aplicaţia Winebook sau aceşti termeni de funcţionare, sau orice

teorie de răspundere, chiar dacă posibilitatea pierderii a fost menţionată sau nu. În cazul în care orice
autoritate aplicabilă consideră o parte a acestei secţiuni ca fiind neexecutorie, atunci răspunderea va fi
limitată în cea mai mare măsură permisă de legea aplicabilă.
Despăgubire
Sunteţi de acord să despăgubiţi şi să protejaţi Avanquest şi orice parteneri, asociaţi, administratori,
reprezentanţi, angajaţi sau agenţi şi parteneri comerciali ai acesteia de şi împotriva oricăror reclamaţii sau
temeiuri pentru acţionarea în judecată a părţilor terţe, inclusiv onorariile avocaţilor, onorarii judecătoreşti, ce
reies, direct sau indirect, din folosirea de către dumneavoastră a aplicaţiei Winebook sau încălcarea de către
dumneavoastră a oricărei legi sau drepturi ale părţilor terţe.
Litigii
Sunteţi de acord că aceşti termeni de funcţionare sau orice reclamaţie, litigiu sau controversă (atat în
contract sau altfel, chiar dacă sunt deja prezente sau viitoare şi incluzand cele stabilite de lege, drept comun
sau reclamaţii echitabile) între dumneavoastră şi Avanquest ce reies sau au legătură cu aceşti Termeni de
Funcţionare, interpretarea sau încălcarea acestora, întreruperea sau valabilitatea, relaţie ce rezultă din
aceşti Termeni de Funcţionare, aplicaţia Winebook, publicitatea Winebook sau orice activitate legată de
acestea, vor fi guvernate şi rezolvate în conformitate cu legile din Romania.
General
În cazul în care orice prevedere conţinută în aceşti termeni de funcţionare este considerată invalidă sau
neexecutorie, asemenea prevedere va fi anulată, iar celelalte prevederi vor fi considerate aplicabile în
continuare. Titlurile au doar scop de referinţă şi nu definesc, limitează, interpretează sau descriu scopul
acelei secţiuni. Incapacitatea noastră de a îndeplini una dintre prevederile acestor Termeni de Funcţionare
nu va constitui renunţarea la acea prevedere sau la oricare alta. Aceşti Termeni de Funcţionare expun
întreaga înţelegere şi contractul dintre dumneavoastră şi Avanquest în cea ce priveşte obiectul acesteia.
Contactaţi-ne
În cazul în care aveţi întrebări referitoare la aceşti Termeni de Funcţionare sau descărcarea şi/sau folosirea
aplicaţiei Winebook, nu ezitaţi să ne contactaţi la teodor@winebook.ro, sau la telefon +40 724 270 786.
Despre noi
Winebook este

o

aplicatie

mobila

detinuta

si

administrata

de

catre

Avanquest

SRL.

www.winebook.ro si www.avanquest.ro sunt pagini web deținute și administrate de către Avanquest SRL.
Suntem înregistrati în Romania cu Codul Unic de Înregistrare 33351709 si Registrul Comertului cu
J08/987/2014.
Suntem înregistrati la adresa Bd. Victoriei, nr. 13, bl. 34, sc. B, et. 6, ap. 27, Brasov, judetul Brasov,
500214, Romania.
Suntem
înregistrati
ca
operator
de
date
cu
caracter
personal.
Data intrării in vigoare
Termenii și condițiile sunt în vigoare începand cu data de 01.08.2014

