Condiţii de furnizare a serviciilor
Data intrării în vigoare: 30 septembrie 2015

1. Acceptare
Aceste Condiții de utilizare pentru serviciile Microsoft Mobile împreună cu
Politica de confidențialitate, precum și toate celelalte condiții și informații
suplimentare ce pot fi prevăzute în cadrul Serviciului (denumite împreună
„Condiții”) guvernează utilizarea serviciului, site-ului web, conținutului și a
software-ului (denumite împreună „Serviciul”). Prin înregistrarea pentru sau
prin folosirea Serviciului sau a oricărei secțiuni a acestuia, acceptați aceste
Condiții.
Condițiile constituie un acord între dumneavoastră și Microsoft Mobile Ltd,
Keilaranta 7, 02150 Espoo, Finlanda, inclusiv filialele și furnizorii acesteia
(denumite împreună „Microsoft Mobile”), definind drepturile și
responsabilitățile dumneavoastră și ale Microsoft Mobile cu privire la Serviciu.

2. Eligibilitate
Pentru a utiliza Serviciul, trebuie să fi împlinit treisprezece (13) ani. Dacă nu
ați împlinit treisprezece (13) ani sau aveți cel puțin treisprezece (13) ani dar
sunteți încă minor în statul în care locuiți, trebuie ca un părinte sau un
reprezentant legal să accepte înregistrarea în numele dumneavoastră și să fie
de acord cu utilizarea Serviciului de către dumneavoastră. Orice persoană
care efectuează înregistrarea trebuie să fie competentă din punct de vedere
legal.

3. Înregistrare și reziliere
Pentru a utiliza un Serviciu, s-ar putea să fie necesar să vă înregistrați și să
creați un cont Microsoft cu un nume de utilizator și o parolă, care pot fi supuse
unor condiții separate. Este posibil să fie necesar să ne furnizați anumite
informații personale și de altă natură. Microsoft Mobile poate verifica adresa
dumneavoastră de e-mail înainte de a putea utiliza contul Microsoft. La o
primă utilizare a dispozitivului dumneavoastră și la fiecare actualizare a

software-ului dispozitivului Nokia, va fi trimis un mesaj text către Microsoft
Mobile. Crearea unui cont Microsoft necesită transferul de date. Pot fi aplicate
tarife pentru transferul datelor.
Sunteți de acord să furnizați informații corecte și complete când vă înregistrați
pentru Serviciu și să mențineți aceste informații actualizate. Trebuie să luați
toate măsurile necesare pentru a vă proteja numele de utilizator și parola
împotriva utilizării abuzive de către alte persoane și să notificați Microsoft cu
promptitudine cu privire la orice utilizare abuzivă. Dumneavoastră sau, în
cazul în care sunteți minor, părintele sau tutorele dumneavostră legal, sunteți
personal răspunzător (răspunzători) pentru orice utilizare a Serviciului.
Puteți rezilia înregistrarea, dacă nu mai doriți să utilizați Serviciul. După
reziliere, nu veți mai avea acces la Serviciu. Microsoft Mobile poate rezilia
înregistrarea dumneavoastră sau vă poate restricționa accesul la anumite
părți din Serviciu, dacă Microsoft Mobile consideră în mod rezonabil că ați
încălcat Condițiile, sau cu o notificare prealabilă scrisă, în cazul în care nu vați conectat la Serviciu cu numele dumneavoastră de utilizator în cursul
ultimelor șase (6) luni.
Cu excepția prevederilor din Politica de confidențialitate, Microsoft Mobile nu
este răspunzătoare pentru ștergerea sau pierderea informațiilor sau
conținutului pe care le-ați transmis în cadrul Serviciului. Când informațiile sau
conținutul sunt șterse din Serviciu fie de dumneavoastră, fie de Microsoft
Mobile, mai pot rămâne urme sau copii ale acestora în alte părți.

4. Licențe
Microsoft Mobile vă acordă o licență neexclusivă, netransferabilă, revocabilă
în orice moment la libera alegere a Microsoft Mobile, pentru a accesa și utiliza
Serviciul în conformitate cu Condițiile. Utilizarea Serviciului nu vă acordă
niciun drept de proprietate intelectuală asupra oricăror informații sau conținut
ale Serviciului.
Ca parte a Serviciului, Microsoft Mobile vă poate pune la dispoziție conținutul
dezvoltat de Microsoft Mobile sau de către licențiatorii acesteia („Conținutul”).
Microsoft Mobile vă acordă o licență neexclusivă și perpetuă pentru a utiliza
Conținutul în scopurile pentru care a fost creat, cu excepția cazului în care
există o prevedere diferită în Condițiile aplicabile sau în comanda de achiziție.
O parte a Conținutului poate fi disponibilă numai utilizatorilor din anumite zone
geografice. Vă supuneți oricăror restricții aplicabile Conținutului specific

obținut prin intermediul Serviciului. Orice licență obținută privind un Conținut
terț este un acord cu caracter obligatoriu între dumneavoastră și furnizorul
acelui Conținut terț. Beneficiați doar de drepturile asupra Conținutului care vă
sunt acordate în mod expres prin prezenta document.
Ca parte a Serviciului, Microsoft Mobile vă poate pune la dispoziție anumite
aplicații software dezvoltate de Microsoft Mobile sau de către licențiatorii
acesteia („Software”). Utilizarea Software-ului de către dumneavoastră poate
fi supusă altor termeni și condiții pe care trebuie să le acceptați înainte de
utilizarea Software-ului. Dacă nu există termeni și condiții separate aplicabile
acestui tip de Software, se aplică următoarele condiții: Microsoft Mobile vă
oferă dreptul limitat, neexclusiv și netransferabil de a instala și utiliza
Software-ul pe computerul și/sau dispozitivul dumneavoastră mobil. Nu puteți
copia Software-ul, cu excepția unei singure copii de siguranță pentru arhivare.
Nu puteți distribui, transfera dreptul de utilizare, modifica, traduce, reproduce,
revinde, sublicenția, închiria, concesiona, aplica inginerie inversă sau orice
altă modalitate de a descoperi codul sursă sau de a crea lucrări derivate ale
Software-ului. Pentru software cu licență de tip „open source”, se aplică
condițiile de licențiere „open source” relevante. Utilizarea de către
dumneavoastră a Software-ului indică acceptarea tuturor termenilor și
condițiilor aplicabile.
Software-ul poate fi supus controalelor privind exportul în baza
Reglementărilor SUA privind administrarea exporturilor, precum și altor
reglementări de control al importurilor sau exporturilor. Sunteți de acord să
respectați cu strictețe toate reglementările aplicabile privind importul și
exportul, și confirmați că aveți obligația de a obține licențe pentru exportul,
reexportul, transferul sau importul unui astfel de Software.
Veți avea posibilitatea să transmiteți informații sau conținut („Material”) către
Serviciu. Microsoft Mobile nu pretinde dreptul de proprietate asupra
Materialului dumneavoastră. Transmiterea Materialului nu determină
transferarea către Microsoft Mobile a drepturilor dumneavoastră de
proprietate asupra Materialului. Microsoft Mobile doar transmite Materialul și
nu este răspunzătoare pentru controlul editorial asupra acestuia. Prin
transmiterea Materialului către Serviciu, acordați Microsoft Mobile o licență
valabilă la nivel internațional, neexclusivă, care poate fi sublicențiată, poate fi
cesionată, integral achitată, fără redevențe, permanentă și irevocabilă, pentru
a utiliza, copia, prezenta public, afișa, distribui în orice medii și pentru a
modifica Materialul sau a-l include în alte opere, precum și a acorda
sublicențe similare, în măsura necesară Microsoft Mobile pentru furnizarea

Serviciului. Veți putea să ajustați această permisiune în setările de
confidențialitate și în alte setări ale Serviciului.
Sunteți exclusiv răspunzător pentru efectuarea de copii de siguranță ale
datelor pe care le stocați în Serviciu, inclusiv Conținutul pe care îl încărcați.
Dacă Serviciul este întrerupt sau anulat, Microsoft Mobile poate șterge
definitiv datele dumneavoastră. Microsoft Mobile nu are nicio obligație de a vă
returna datele după ce Serviciul a fost întrerupt sau anulat.

5. Utilizarea Serviciului
Sunteți de acord:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

să respectați legile aplicabile, Condițiile și bunele maniere;
să utilizați Serviciul doar în scopuri personale, necomerciale;
să nu transmiteți Material ilegal, jignitor, incorect, înșelător, abuziv,
pornografic, hărțuitor, denigrator sau neadecvat în alt mod;
să obțineți orice aprobări, permise sau licențe care v-ar putea fi
necesare din punct de vedere legal pentru a trimite orice Material;
să respectați confidențialitatea altor persoane;
să nu distribuiți și să nu postați mesaje spam, fișiere de dimensiuni
nerezonabil de mari, scrisori în lanț, scheme piramidale, viruși;
să nu folosiți orice alte tehnologii sau să inițiați acțiuni care pot aduce
daune Serviciului sau intereselor ori proprietății utilizatorilor Serviciului;
să nu utilizați niciun tip de sisteme sau mijloace automate de accesare,
obținere, copiere sau monitorizare a oricărei părți a Serviciului; și
să acceptați responsabilitatea pentru consecințele apărute în urma
postării Materialului.

Microsoft Mobile poate, dar nu are obligația:
o
o
o

să monitorizeze sau restricționeze orice Conținut sau Material;
să șteargă orice Material din cadrul Serviciului; și
să restricționeze accesul la orice parte a Serviciului, în orice moment, la
libera sa alegere.

6. Conținut

Înainte de a descărca sau accesa orice Conținut, vă rugăm să verificați
restricțiile de vârstă sau marcajele de tip „ofensator” sau „explicit” aplicabile
Conținutului pe care doriți să îl accesați. Microsoft Mobile nu va fi
răspunzătoare în niciun fel pentru orice revendicări sau ofense cauzate sau
suferite de dumneavoastră prin accesarea respectivului Conținut.
Sunteți de acord:
o
o

o

o

o
o

să utilizați Serviciul doar în scopuri personale, necomerciale;
să utilizați Conținutul în conformitate cu restricțiile prevăzute de
legislația aplicabilă, condițiile suplimentare, regulile și politicile sau cu
restricțiile prevăzute pe paginile de produs care se aplică părții
respective a Conținutului;
să nu realizați copii, dați, vindeți, revindeți, împrumutați, închiriați, oferiți,
difuzați, trimiteți, distribuiți, transferați, comunicați publicului,
reproduceți, modificați, afișați, efectuați, exploatați comercial sau să
puneți la dispoziție Conținutul, dacă nu sunteți autorizat prin Condițiile
aplicabile, și să informați Microsoft Mobile cu promptitudine despre
orice astfel de utilizare neautorizată;
să nu ștergeți, să sustrageți, să aplicați inginerie inversă, să decriptați,
să modificați sau să interveniți în orice alt fel asupra oricăror reguli de
utilizare aplicabile sau să încercați să eludați administrarea drepturilor
digitale sau funcțiile de protecție împotriva copierii ale Conținutului sau
orice alte tehnologii folosite pentru controlul accesului la Conținut, la
utilizarea acestuia sau la informațiile de identificare ale acestuia;
să nu folosiți sisteme sau mijloace automate, cu excepția celor furnizate
de noi, pentru selectarea și descărcarea Conținutului; și
să nu furnizați parola dumneavoastră sau să permiteți în alt mod altor
persoane să acceseze Conținutul. Restricțiile la copiere care se aplică
pentru conținutul media relevant se aplică și pentru Conținutul accesat
ca parte a acestui Serviciu.

Conținutul este proprietatea și/sau este controlat de Microsoft Mobile și/sau
de licențiatorii acesteia și este protejat de legile privind proprietatea
intelectuală. Furnizorul de Conținut terț este exclusiv răspunzător pentru orice
Conținut pe care îl furnizează, pentru orice garanții în măsura în care nu s-a
renunțat la astfel de garanții și pentru orice pretenții ați putea avea în legătură
cu acel Conținut sau cu privire la folosirea acelui Conținut. Cu toate acestea,
Microsoft Mobile vă poate impune condițiile de licențiere a Conținutului de la
terți în calitate de terț beneficiar al acestora. Furnizorii terți de Conținut sunt
terți beneficiari în baza acestor Condiții și pot impune prevederile ce privesc

direct Conținutul asupra cărora dețin drepturi. Microsoft Mobile poate acționa
ca intermediar pentru furnizorul terț de Conținut prin livrarea Conținutului către
dumneavoastră. Microsoft Mobile nu este parte în tranzacția dintre
dumneavoastră și furnizorul terț de Conținut pentru astfel de Conținut.

7. Acuzațiile de încălcare a drepturilor de autor
Microsoft și Microsoft Mobile respectă drepturile de proprietate intelectuală ale
terților. Dacă doriți să trimiteți o notificare de încălcare a proprietății
intelectuale, inclusiv reclamații de încălcare a drepturilor de autor, vă rugăm
să urmați procedurile noastre de transmitere a Notificărilor de încălcare a
drepturilor. TOATE SOLICITĂRILE CARE NU SUNT RELEVANTE PENTRU
ACEASTĂ PROCEDURĂ NU VOR PRIMI UN RĂSPUNS.
Microsoft folosește procesele stabilite la capitolul 17, secțiunea 512 din Codul
Statelor Unite ale Americii pentru a răspunde la notificările de încălcare a
drepturilor de autor. În circumstanțe adecvate, Microsoft ar putea, de
aesemenea, să dezactiveze sau să închidă conturile de utilizatori ale
serviciilor Microsoft ce încalcă în mod repetat aceste drepturi.

8. Notificări
Microsoft Mobile poate posta notificări în cadrul Serviciului. Microsoft Mobile
poate, de asemenea, să trimită notificări despre produse și servicii către
adresa de e-mail sau la numărul de telefon pe care ni le-ați furnizat. Se
consideră că ați primit aceste notificări în cel mult șapte (7) zile de când
Microsoft Mobile le-a transmis sau postat. Continuarea utilizării Serviciului
constituie dovada primirii de către dumneavoastră a tuturor notificărilor,
indiferent de metoda de transmitere.

9. Tarife
Utilizarea Serviciului de către dumneavoastră poate fi sau poate deveni
supusă unor tarife.
Orice tarife percepute de Microsoft Mobile în legătură cu Serviciul vor fi
anunțate separat.

Utilizarea Serviciului poate presupune transmiterea de date prin intermediul
rețelei furnizorului dumneavoastră de servicii. Tarifele afișate în cadrul
Serviciului nu includ eventualele tarife pentru transferul de date, mesaje text,
furnizarea de servicii de voce și de altă natură, percepute de furnizorul
dumneavoastră de servicii de rețea.
Microsoft Mobile nu-și asumă răspunderea pentru plata niciunor tarife ale
furnizorilor dumneavoastră de servicii.

10. Condiții de comandă și plată
„Comandă” va avea sensul de selecție a Conținutului și/sau a abonamentului
la Conținut cu plată oferite de Microsoft Mobile și disponibile în Serviciu și de
transmitere a metodei de plată, precum și de transmitere a comenzii prin
selectarea opțiunii „cumpăr”, „ok”, „accept” sau orice confirmare de acceptare
similară din procesul de comandă ori furnizarea altei indicații de acceptare a
condițiilor ce vă sunt prezentate în procesul de comandă.
Pentru a face o Comandă în cadrul Serviciului, trebuie să fi împlinit vârsta
legală de majorat, potrivit legislației aplicabile. Dacă nu ați împlinit vârsta
legală de majorat, puteți face Comenzi doar cu acordul prealabil al părinților
sau al reprezentantului dumneavoastră legal.
Sunteți de acord că toate Comenzile vor fi valabile și obligatorii din punct de
vedere legal. Toate Comenzile sunt supuse acceptării de către Microsoft
Mobile.
Puteți plăti prin card de debit sau de credit, prin facturare la furnizorul
dumneavoastră de servicii de rețea sau prin orice altă metodă de plată
disponibilă.
Cardul dumneavoastră de debit sau credit trebuie să aibă o adresă de
facturare în țara în care Conținutul vă este oferit de Serviciu. Microsoft Mobile
va taxa cardul dumneavoastră de credit sau va debita contul dumneavoastră
bancar într-un interval de timp rezonabil după ce ați efectuat Comanda. Toate
plățile prin card de credit sunt supuse unor verificări de validare și autorizare
din partea emitentului de card.

Dacă alegeți facturarea prin intermediul furnizorului dumneavoastră de servicii
de rețea, tarifele vor apărea pe factura dumneavoastră pentru telefonul mobil
sau vor fi deduse din contul dumneavoastră preplătit, dacă utilizați un cont
preplătit. Anumiți furnizori de servicii de rețea pot condiționa utilizarea de către
dumneavostră a Serviciului de respectarea unor termeni și condiții
suplimentare, inclusiv stabilirea de limite ale valorii tarifelor ce pot fi facturate
prin intermediul acestora. Tarifele ce depășesc limitele impuse de furnizorii de
servicii de rețea sau soldul contului pot fi refuzate.
Sunteți de acord să plătiți tarifele legate de Comanda dumneavoastră, să vă
asigurați că instrumentul de plată este valid în momentul efectuării Comenzii,
că sunteți deținătorul de drept al instrumentului și că acesta este folosit fără a
se depăși limitele de credit.
Conținutul livrat este licențiat către dumneavoastră. Sunteți de acord să
utilizați acest Conținut numai în măsura permisă de aceste Condiții și de orice
alte condiții suplimentare ce vă pot fi prezentate în cadrul procesului de
comandă.
Serviciul poate oferi abonamente. Prin prezenta, autorizați Serviciul să aplice
un tarif periodic pe perioada abonamentului. Serviciul poate oferi, de
asemenea, o perioadă de probă. În cazul în care Comanda dumneavoastră
include o perioadă de probă (cunoscută și ca „încearcă-și-cumpără”), puteți fi
taxat la expirarea perioadei de probă, în afară cazului în care anulați
Comanda în conformitate cu condițiile abonamentului/probei.
Prețurile Serviciului pot fi modificate periodic. Prețurile includ impozitele și
taxele aplicabile în vigoare la data tranzacției dumneavoastră, cu excepția
cazului în care se prevede altfel. Pot exista cazuri în care să suportați tarife
suplimentare percepute de bancă sau de furnizorul cardului de credit, în baza
unor rate de schimb valutar utilizate și/sau a unor comisioane suplimentare
evaluate. Microsoft Mobile nu își asumă nicio răspundere pentru plata de
comisioane sau tarife băncilor sau altor terți.

11. Anulări și rambursări
Sunteți de acord ca transmiterea în formă electronică a Conținutului să fie
inițiată concomitent cu plasarea Comenzii dumneavoastră. Nu veți putea
anula Comanda dumneavoastră odată ce a fost procesată. Conținutul nu este
de natură a fi returnat.

În eventualitatea în care, după efectuarea Comenzii, descoperiți și informați
Microsoft Mobile în interval de 48 de ore că (a) Conținutul pe care l-ați
comandat este defect; (b) Conținutul pe care Microsoft Mobile vi-l livrează nu
corespunde descrierii Conținutului pe care l-ați comandat prin intermediul
Serviciului; sau (c) anumite probleme tehnice au amânat sau împiedicat
livrarea Conținutului dumneavoastră sau au fost cauzate comenzi multiple
accidentale de către astfel de probleme tehnice, atunci singurele compensații
la care aveți dreptul în legătură cu respectivul Conținut sunt fie înlocuirea
respectivului Conținut, fie rambursarea prețului plătit pentru respectivul
Conținut, așa cum este stabilit exclusiv de Microsoft Mobile. În caz contrar, nu
se pot efectua rambursări. În cazul în care vă confruntați cu oricare dintre
problemele menționate mai sus, vă rugăm să contactați serviciul de relații cu
clienții al Microsoft Mobile.
Vă rugăm să luați la cunoștință faptul că serviciul de relații cu clienții al
Microsoft Mobile nu va putea să proceseze cererea dumneavoastră de
asistență dacă nu veți putea furniza numărul de identificare al tranzacției, care
vă este pus la dispoziție de Microsoft Mobile ca urmare a efectuării comenzii
în cadrul Serviciului. Microsoft Mobile va putea procesa doar rambursările
pentru Conținut unde prețul total este mai mare decât limita monetară
prevăzută în legislația locală aplicabilă.

12. Feedback către Microsoft Mobile
Prin transmiterea oricăror idei, feedback și/sau propuneri („Feedback”) către
Microsoft Mobile prin intermediul Serviciului sau al altor mijloace, confirmați și
sunteți de acord că: (1) Microsoft Mobile poate avea idei de dezvoltare
similare cu cele din feedback; (2) feedbackul dumneavoastră nu conține
informații cu caracter confidențial sau proprietar ale dumneavoastră sau ale
unei terțe părți; (3) Microsoft Mobile nu are nicio obligație de confidențialitate
cu privire la feedback; (4) Microsoft Mobile poate în mod liber să utilizeze, să
distribuie, să exploateze, să dezvolte și să modifice ulterior Feedbackul în
orice scop; și (5) nu sunteți îndreptățit să primiți nicio compensație de niciun
fel din partea Microsoft Mobile.

13. Activități sociale și partajarea locației
Puteți utiliza funcțiile Serviciului pentru a partaja locația dumneavoastră,
starea, Conținut, Materiale sau informații personale sau pentru a interacționa

cu alți utilizatori, site-uri și servicii. Prin utilizarea acestor funcții, sunteți de
acord că Microsoft Mobile poate utiliza și furniza respectivele informații către
alte servicii și persoane cu care dumneavoastră alegeți să interacționați sau
să partajați respectivele informații. Utilizatorii acestor servicii și persoanele,
precum contactele dumneavoastră, vor putea vedea locația, starea și/sau
informațiile dumneavoastră personale. Prin folosirea acestor funcții, consimțiți
să nu partajați informații, Conținut sau Materiale cu, sau să includeți linkuri
către alte servicii sau site-uri web care: (a) includ conținut sau alt material
ilegal sau necorespunzător; sau (b) exploatează drepturi de proprietate
intelectuală fără autorizație sau încurajează utilizatorii la piraterie. Orice
interacțiune nu implică Microsoft Mobile și se desfășoară exclusiv între
dumneavoastră și celălalt (ceilalți) utilizator(i).

14. Disponibilitate și cerințe tehnice
Disponibilitatea Conținutului și Serviciului poate varia și este supusă exclusiv
deciziei Microsoft Mobile. Microsoft Mobile neagă în mod expres orice
declarație sau garanție potrivit căreia un anumit Conținut sau Serviciu va fi
disponibil. S-ar putea ca acest serviciu să nu fie disponibil în toate țările și să
fie furnizat numai în anumite limbi. De asemenea, este posibil ca Serviciul,
funcționarea și unele caracteristici să depindă de rețea, de compatibilitatea cu
dispozitivele utilizate și de formatele de conținut acceptate.
Pentru a accesa Serviciul, poate fi necesar să descărcați un anumit software
dezvoltat de Microsoft Mobile sau de un terț.
Microsoft Mobile poate, la libera sa alegere, schimba, corecta sau întrerupe
Serviciul în întregime sau parțial. S-ar putea ca Serviciul să nu fie disponibil
pe parcursul perioadelor de mentenanță sau în alte momente. Pentru a vă
asigura că aveți pe dispozitiv cele mai recente versiuni de software și aplicații,
acesta poate căuta în mod automat actualizări de software disponibile de la
Microsoft Mobile. Dacă sunt detectate astfel de actualizări, vi se va cere să
aprobați instalarea. Puteți dezactiva căutarea automată a actualizărilor din
setările dispozitivului dumneavoastră. De asemenea, puteți instala software
prin canalele de actualizare software disponibile. Dacă Microsoft Mobile
consideră că o actualizare de Software este importantă sau esențială, nu veți
mai putea folosi versiunea anterioară a Software-ului. Microsoft Mobile poate
împiedica utilizarea de către dumneavoastră a versiunilor anterioare ale
Software-ului sau Serviciului până când instalați actualizarea. Microsoft
Mobile poate dezactiva orice Conținut sau Software inclus în contul

dumneavoastră din Serviciu pentru orice motiv și poate înlătura orice Conținut
sau Software și/sau dezactiva copii ale oricărei aplicații de pe dispozitivul
dumneavoastră, cu scopul de a proteja Serviciul, furnizorii de aplicații,
operatorii de rețea wireless prin intermediul cărora accesați serviciul sau
oricare alte părți afectate sau potențial afectate.
Un anumit serviciu poate fi o versiune preliminară, de exemplu, o versiune
beta, și este posibil să nu funcționeze în modul în care funcționează o
versiune finală. Microsoft Mobile poate să modifice în mod substanțial orice
versiune a Serviciului sau a Software-ului, sau să decidă să nu lanseze o
versiune finală.

15. Linkuri către site-uri web și Conținut de la terți
Microsoft Mobile poate include linkuri de acces către site-uri web și servicii de
pe internet sau clienți preîncărcați care vă permit să interacționați cu site-uri
web și servicii deținute sau operate de terți care nu fac parte din Serviciu.
Trebuie să analizați și să acceptați termenii și condițiille de utilizare ale
acestor site-uri web și servicii, înainte de a le utiliza.
Microsoft Mobile nu deține niciun control asupra conținutului, site-urilor web
sau serviciilor aparținând unor terțe părți și nu-și asumă răspunderea pentru
serviciile furnizate sau a materialelor create sau publicate pe aceste site-uri
web sau servicii de la terțe părți. Un link către un site web aparținând unui terț
nu sugerează că Microsoft Mobile aprobă site-ul web sau produsele sau
serviciile la care se face referire pe respectivul site web.
În plus, dumneavoastră și alți utilizatori puteți crea conținut și linkuri către
conținut în cadrul Serviciului, care nu a fost încărcat în alt mod în cadrul
Serviciului. Microsoft Mobile nu este responsabilă pentru acest tip de conținut
sau linkuri.

16. Publicitate
Serviciul poate include reclame. Acestea pot fi direcționate către conținutul
sau informațiile stocate în Serviciu, către interogările făcute prin intermediul
Serviciului sau către alte informații.

17. Date cu caracter personal

Politica de confidențialitate și orice alte informații suplimentare cu privire la
confidențialitate care v-au fost puse la dispoziție guvernează utilizarea datelor
dumneavoastră cu caracter personal.

18. Limitarea răspunderii
Serviciul este oferit în baza principiilor „CA ATARE” și „AȘA CUM ESTE
DISPONIBIL”. Microsoft Mobile nu garantează că Serviciul nu va fi întrerupt
sau că nu va avea erori sau viruși. Nu se acordă nicio garanție de orice
natură, explicită sau implicită, inclusiv, dar fără a se limita la, garanțiile cu
privire la titlu, de neîncălcare a drepturilor de autor, de vandabilitate și de
potrivire cu un anumit scop, în legătură cu disponibilitatea, exactitatea,
fiabilitatea, informațiile sau conținutul Serviciului. Confirmați și recunoașteți în
mod explicit că utilizarea Serviciului se face doar pe riscul dumneavoastră și
că puteți fi expuși la conținut provenind din surse diverse.
Exceptând răspunderea în caz de deces sau vătămare corporală determinată
de neglijență gravă sau de neglijență intenționată, Microsoft Mobile nu va fi
răspunzătoare în niciun caz pentru daune indirecte, accidentale, punitive sau
rezultate generate de utilizarea sau de imposibilitatea utilizării Serviciului.

19. Despăgubiri
Sunteți de acord să apărați și să despăgubiți Microsoft Mobile de și împotriva
oricăror reclamații din partea unor terți și a tuturor obligațiilor, impunerilor,
pierderilor, costurilor sau daunelor care rezultă din sau provin din (i)
încălcarea de către dumneavoastră a Condițiilor, (ii) nerespectarea sau
încălcarea de către dumneavoastră a oricăror drepturi de proprietate
intelectuală, a altor drepturi sau a confidențialității unui terț sau (iii) utilizarea
abuzivă a Serviciului de către un terț, în cazul în care abuzul a fost posibil ca
urmare a neglijenței dumneavoastră de a proteja numele de utilizator și parola
împotriva utilizării abuzive.

20. Diverse
20.1 Legea aplicabilă

Condițiile sunt supuse legislației din Finlanda fără a ține seama de prevederile
dreptului internațional privat.
20.2 Valabilitate

Condițiile nu exclud și nici nu limitează vreunul dintre drepturile
dumneavoastră obligatorii din țara de reședință, la care nu se poate renunța
prin lege. În cazul în care o prevedere a Condițiilor este considerată ca fiind
nevalabilă, celelalte prevederi nu vor fi afectate, iar aceasta va fi înlocuită cu o
prevedere valabilă care este cea mai aproape de rezultatul și de scopul
Condițiilor. În cazul în care una sau mai multe prevederi ale acestor Condiții
nu sunt relevante pentru utilizarea Serviciului de către dumneavoastră,
aceasta (acestea) nu vor afecta valabilitatea sau aplicabilitatea oricărei alte
prevederi a Condițiilor sau a Condițiilor în întregime. În cazul în care există un
conflict între aceste Condiții de utilizare pentru serviciile Microsoft Mobile și
Politica de confidențialitate, vor prevala prevederile acestor Condiții de
utilizare pentru serviciile Microsoft Mobile. Prevederile Condițiilor care sunt
menite să fie aplicabile și după rezilierea înregistrării dumneavoastră rămân în
vigoare după reziliere.
20.3 Modificări ale Condițiilor

Microsoft Mobile poate modifica în orice moment Condițiile, fără vreo
notificare prealabilă. În cazul în care Condițiile sunt modificate în mod
considerabil opus, Microsoft Mobile va transmite o notificare separată, de
informare, în legătură cu modificarea.
Sunteți răspunzător pentru consultarea în mod regulat a Condițiilor. Utilizarea
în continuare a Serviciului reprezintă acordul dumneavoastră privind orice
schimbări sau modificări.

21. Proprietatea intelectuală
Serviciul, Conținutul și Software-ul sunt protejate în baza legilor internaționale
privind drepturile de autor. Microsoft Mobile pretinde drepturi de autor cu
privire la Serviciul, Conținutul și Software-ul său în măsura deplină prevăzută
de lege. Sub rezerva Condițiilor, Microsoft Mobile reține toate drepturile,
titlurile și interesele asupra Serviciului, Conținutului său, Software-ului,

precum și asupra tuturor altor produse, software și proprietăți aparținând
Microsoft Mobile care vă sunt puse la dispoziție sau pe care le utilizați prin
intermediul Serviciului.

22. Cesiunea
Microsoft Mobile poate cesiona drepturile și obligațiile sale ce decurg din
aceste Condiții către compania sa mamă, către oricare dintre filialele sale sau
către orice companie care are același proprietar ca și Microsoft Mobile. În
plus, Microsoft Mobile poate cesiona unui terț drepturile și obligațiile sale ce
decurg din aceste Condiții, în legătură cu o fuziune, achiziție, vânzare de
active, prin efectul legii sau altfel.

