Termeni si conditii de utilizare "Free Webmail"
Idilis S.R.L. vă oferă posibilitatea de a utiliza un cont gratuit de e-mail, denumit in
continuare serviciul "Free Webmail", pe unul dintre site-urile Flash.ro, Easynet.ro si
Wiwo.ro. Serviciile "Free Webmail" vor fi în conformitate cu termenii contractuali de
mai jos. Prin acceptarea acestor termeni dumneavoastră sunteţi de acord să folosiţi
acest serviciu într-o manieră care respectă această înţelegere.
1. Conduita membrilor. Sunteţi de acord că sunteţi singurul responsabil in privinţa
conţinutului mesajelor dumneavoastră, şi că "Free Webmail" este doar un serviciu
pasiv de transmitere si distributie a mesajelor. Dumneavoastra garantaţi că:
o nu face atingere la proprietatea intelectuală sau drepturile de propietate ale
unei a treia părţi, sau drepturi de publicitate.
o nu violează nici o regulă, lege sau statut aflat in vigoare
o nu este defăimător, abuziv, ameninţător, şantaj, pornografic sau obscen.
o nu conţine viruşi sau alte programe deteriorante.
o nu conţine link-uri la site-uri cu material din cele enumerate mai sus.
o NU TRIMITEŢI MESAJE NESOLICITATE
2. Datele solicitate la înregistrare. Pentru a folosi serviciul sunteţi de acord să
furnizaţi date curente, complete şi adevărate. Intelegeţi că serviciul nostru este
susţinut in primul rând de publicitate si că sunteţi de acord ca Idilis S.R.L. să
folosească aceste date pentru a dezvolta publicitate sau alte servicii pe care le vom
oferi. Idilis S.R.L. poate folosi datele de contact ale dumneavoastra pentru a vă
trimte oferte promoţionale legate de servicii Idilis S.R.L. sau ale partenerilor săi.
3. Confidenţialitate. Idilis S.R.L. consideră datele cerute la înregistrare sau
conţinutul mesajelor a fi private. Cu excepţia celor menţionate la paragraful 1. si
2., Idilis S.R.L. nu va monitoriza, şterge sau publica intenţionat vreun mesaj decât
dacă acest lucru îi este impus prin lege. Dumneavoastră sunteţi de acord să
respectaţi confidenţialitatea mesajelor. Cum confidenţialitatea este asigurată de
parolă, vă sfătuim să nu o impărtăşiţi altor persoane.
4. Uz personal. Dreptul de a folosi contul este numai al dumneavoastră. Sunteţi de
acord să nu revindeţi sau să faceţi uz comercial de pe urma acestui serviciu fără
acordul nostru. Sunteţi singurul responsabil de folosirea acestui cont şi nu poate fi
invocat accesul ilegal al unei a treia persoane în contul dumneavoastră
5. Nu puteţi cere daune. Sunteţi de acord să apăraţi şi să nu atacaţi in justiţie Idilis
S.R.L., angajaţii, birourile, filialele sau dealer-ii săi în legatură cu orice daune,
pierderi, costuri sau cheltuieli cauzate de cereri bazate pe utilizarea acestui cont.
Idilis S.R.L. işi rezervă dreptul de a închide orice cont care incalcă regulile de
confidenţialitate, defăimare, violarea unor drepturi de propietate sau publicitate
aşa cum sunt descrise la paragraful 1, fără notificare prealabila si fara a a fi nevoie
de consimţământul utilizatorului, precum şi fără ca acesta să poată da în judecată
sau cere daune companiei noastre pentru orice pierdere de informatii din acest
cont.
6. Valabilitatea termenilor contractuali. Acest contract intră in vigoare odată cu
activarea contului şi rămâne valabil atât timp cât utilizaţi serviciul.
Dumneavoastra puteti cere închiderea contului in orice moment fără a motiva
acest lucru; totodata, Idilis S.R.L. îşi rezervă dreptul de a-l modifica sau închide
fără a motiva acest lucru si fara notificare prealabila.
7. Nu acordăm garanţii. Sunteţi de acord că utilizarea serviciului de e-mail este un
risc pe care vi-l asumaţi. Serviciul este de tip "Best Effort" şi este furnizat pe baze

de tipul "Aşa cum este" Idilis S.R.L. nu oferă nici o garanţie de nici un fel, decât
în privinţa confidenţialităţii mesajelor.
o Idilis S.R.L. nu oferă nici o garanţie că serviciul va îndeplini toate
cerinţele sau preferinţele dumneavoastră, sau că serviciul nu poate avea
unele erori, întreruperi.
o Întelegeţi că orice material care va fi adus sau obţinut prin intermediul
serviciului nostru s-a facut la discreţia şi riscul dumneavoastra şi sunteţi
singurul responsabil de orice daună adusă sistemului dumneavoastră sau
orice pierdere de date care rezultă din aducerea acelor materiale.
8. Limitarea responsabilităţii. Idilis S.R.L. nu este responsabil de nici un fel de
daune consecutive, indirecte, accidentale, sau pentru comunicaţii întrerupte,
pierderi de date sau profituri cauzate de utilizarea serviciului.
9. Altele. Acest acord este în conformitate cu legile României şi nu atentează la
principii de conflict cu aceste legi. Sunteţi de acord că nu există nici un fel de
parteneriat sau relaţie de angajare între dumneavoastră şi Idilis. În afara celor
specificate aici, acesta constituie tot acordul dintre dumneavoastră şi Idilis şi orice
adaos sau incălcare a acestor termeni contractuali poate atrage după sine anularea
furnizării serviciului.
10. Inchiderea serviciului. Idilis S.R.L. isi rezerva dreptul de a inchide serviciul
"Free Webmail" oricand, fara o notificare prealabila.
Copyright . Tot conţinutul acestor servicii sunt Copyright Idilis S.R.L. şi al
furnizorilor săi, Bucureşti, Romania. Toate drepturile rezervate.
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