
 
 TERMENI ȘI CONDIȚII  
Bine ați venit pe site-ul nostru! Sperăm că va veți bucura de experiența dumneavoastră on-line. Mogyi 
România SRL („Mogyi”) se angajează să mențină încrederea cu utilizatorii site-ului. Termenii de mai jos 
guvernează folosirea lui.  
 
1. Utilizare acceptabilă  
 
Nu ezitați să explorați site-ul nostru și, dacă este posibil, să contribuiți cu materiale la acesta, cum ar fi: 
întrebări, postări și conținut multimedia (ex.: imagini, videoclipuri). Cu toate acestea, utilizarea site-ului 
și a materialelor postate pe acesta nu ar trebui să fie ilegală sau ofensivă în niciun fel. Va rugăm, aveți 
grijă să nu: (a) încălcați dreptul unei persoane la viață privată; (b) încălcați orice drepturi de proprietate 
intelectuală; (c) faceți declarații defăimătoare (inclusiv față de Mogyi), legate de pornografie, de natură 
rasistă sau xenofobă, care să promoveze ura și să incite la violență sau tulburare; (d) încărcați fișiere care 
conțin viruși sau pot duce la probleme de securitate; (e) puneți în pericol în orice fel integritatea site-ului 
web. Rețineți că Mogyi poate elimina orice conținut de pe site, pe care îl consideră ilegal sau ofensator. 
Dacă există o legătură materială între un sponsor, Mogyi și/sau produsele sale, această relație va fi în 
mod clar făcută publică.  
 
2. Protecția datelor  
 
Politica noastră de confidențialitate se aplică tuturor datelor personale sau materialelor distribuite pe 
acest site.  
 
3. Proprietatea intelectuală  
 
3.1.Conținut furnizat de Mogyi  
Toate drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv drepturile de autor și mărcile comerciale, în 
materialele publicate de către/în numele Mogyi pe acest site (de ex.: text și imagini) sunt deținute de 
Mogyi sau de licențiatorii săi. Puteți reproduce extrase din website pentru uz personal (ex.: utilizare non-
comercială), cu condiția să se păstreze intacte drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv orice 
notificare privind drepturile de autor), care pot apărea pe un astfel de conținut (de ex.: © 2021 Mogyi).  
3.2 Conținut furnizat de utilizator  
Reprezentați Mogyi fie că sunteți autorul conținutului la care contribuiți pe acest site, fie că aveți 
drepturi (adică: ați primit permisiunea deținătorului drepturilor) și sunteți capabil să contribuiți cu astfel 
de conținut (de ex.: imagini, videoclipuri, muzică) pe site.  
Sunteți de acord ca un astfel de conținut va fi tratat că neconfidențial și acordați companiei Mogyi o 
licență perpetuă, valabilă în întreagă lume, pentru a utiliza (inclusiv pentru a dezvălui, reproduce, 
transmite, publica sau difuza) conținutul pe care îl furnizați în scopuri legate de afacerea sa. Rețineți că 
Mogyi este liber să decidă dacă să utilizeze sau nu acest conținut și că Mogyi poate să fi dezvoltat deja 
un conținut similar sau să fi obținut un astfel de conținut din alte surse, caz în care toate drepturile de 
proprietate intelectuală din acest conținut rămân la Mogyi și la licențiați.  



 
4. Responsabilitate legală  
 
Grupul Mogyi și/ sau orice alte părți implicate în crearea, execuția sau prezentarea acestui website în 
numele nostru vă garantează că fac toate eforturile necesare pentru a asigura corectitudinea 
materialelor de pe site-ul nostru și pentru a evita întreruperile. Nu vom avea responsabilitate legală 
pentru niciun fel de daune, costuri, pierderi sau alte responsabilități directe, incidentale, indirecte, 
speciale sau punitive ce pot rezulta ca urmare a accesării, utilizării, incapacității de utilizare, a schimbării 
conținutului acestui website sau, în măsură permisă de legislația aplicabilă, ca urmare a acțiunilor pe 
care le întreprindem sau nu în urma oricărui mesaj de poștă electronică trimis de dumneavoastră. Acest 
website poate conține linkuri către site-uri din afara Mogyi, asupra cărora nu are nici un control, nu le 
susține neapărat și pentru care nu ne asumăm nicio responsabilitate, inclusiv în ceea ce privește 
conținutul, precizia sau funcționalitatea lor. Prin urmare, va invităm să examinați cu atenție anunțurile 
legale ale website-urilor unor astfel de terțe părți, inclusiv să fiți informați în legătură cu orice modificări 
aduse acestora. Mogyi nu se opune utilizării de către dumneavoastră a website-urilor care aparțin 
terțelor părți, atât timp cât utilizați pagina de pornire, adresa URL exactă a acestui site (nu deep linking) 
și nu sugerați în niciun fel că sunteți afiliat cu/ aprobat de Mogyi. Nu trebuie să utilizați "framing" sau 
practici similare și trebuie să vă asigurați că se va deschide link-ul într-o fereastră nouă.  
 
5. Contactați-ne  
 
Acest website este administrat de către Mogyi România SRL, sediul în strada Sintuhalm, nr. 31A, Deva, 
județul Hunedoara, România. Dacă aveți întrebări sau comentarii cu privire la site-ul web, vă rugăm să 
nu ezitați să ne contactați prin intermediul formularului de contact de pe website.  
 
6. Modificări  
 
Mogyi își rezervă dreptul de a modifica termenii și condițiile de utilizare. Va rugăm să vizitați din când în 
când această pagină, pentru a revizui atât informațiile existente, cât și orice informații noi care pot 
apărea.  
 
7. Jurisdicție și lege aplicabilă  
 
Site-ul este destinat utilizatorilor din România. Mogyi nu garantează că produsele și conținutul acestui 
website sunt compatibile cu sau disponibile în alte locații decât România. Va rugăm să contactați 
distribuitorii locali pentru a obține mai multe informații despre disponibilitatea produselor în țară 
dumneavoastră. Produsele care apar pe acest site sunt doar reprezentări vizuale și, ca atare, acestea nu 
constituie adevărată lor dimensiune, ambalaj, culoare etc. Dumneavoastră și Grupul Mogyi sunteți de 
acord că orice controverse sau pretenții provenind din/ în legătură cu folosirea acestui website vor fi 
guvernate de către legea română și vor fi înaintate exclusiv instanțelor din București, România.  
Copyright © 2021 Mogyi România SRL 


