Termeni legali
Inainte de a utiliza aceasta aplicatie, va rugam sa cititi cu atentie enunturile
de mai jos, care se aplica acestei aplicatii si tuturor materialelor din cuprinsul
sau.
Accesul la prezenta aplicatie precum si folosirea sa este permisa numai in concordanta cu
termenii si conditiile de mai jos si cu legea statului roman.
Orice folosire a aplicatiei inseamna acceptarea acestor termeni si conditii si doar in concordanta
cu legea statului roman. Daca nu acceptati acesti termeni si conditii, va rugam sa nu folositi
aplicatia.
Aceast aplicatie (excluzand paginile detinute de terti catre care sunt inserate link-uri in prezenta
aplicatie) este sub controlul si este operata de: SC Unilever South Central Europe SA (USCE),
Bulevardul Republicii nr.291, Ploiesti, jud.Prahova, Romania.
SC Unilever South Central Europe SA este o companie infiintata in Romania si face parte din
Grupul Unilever*, din care fac parte Unilever PLC/Unilever NV si filialele/sucursalele lor.
Aceast aplicatie este conceputa pentru persoanele cu resedinta in Romania. Fiindca aplicatia
poate fi accesata din diferite alte tari din intreaga lume, iar fiecare din aceste tari are legi care
pot fi diferite de cele din Romania, la accesarea aplicatiei atat noi, cat si dumneavoastra, suntem
de acord ca, la toate chestiunile aparute din sau legate de utilizarea si continutul acestei aplicatii,
sa se aplice legislatia din Romania. Sunteti, de asemenea, de acord cu si prin prezenta va supuneti
la jurisdictia exclusiva a instantelor legale din Romania in ceea ce priveste asemenea chestiuni.
(* O companie a Grupului Unilever este orice companie pe care Unilever PLC sau Unilever NV,
fiecare separat sau impreuna, o detin, sau in care controleaza direct sau indirect drepturile de
vot aferente la nu mai mai putin de 50% din actiuni, sau controleaza desemnarea majoritatii
board-ului).

Drepturi de autor
Drepturi de autor: Unilever South Central Europe. Toate drepturile rezervate. Drepturile de autor
sau alte drepturi de proprietate intelectuala cu privire la textele, imaginile, sunetele, programele
software, precum si orice alte materiale din interiorul acestei aplicatii, sunt proprietatea exclusiva
a Unilever South Central Europe sau a altor companii membre ale Grupului Unilever (Unilever
PLC/Unilever NV sau orice filiala a lor), sau sunt incluse cu permisiunea proprietarului de drept.

Este permisa navigarea in cadrul aplicatiei USCE, reproducerea unor pasaje prin printare,
downloadare pe disc, si instrainarea catre alte persoane, dar, in toate cazurile, doar pentru
scopuri non-comerciale, adica numai in scop informational sau personal.
Nici o reproducere a oricarei parti a acestei aplicatii nu poate fi vanduta sau distribuita in scopuri
comerciale si nici nu poate fi modificata sau folosita in alte lucrari, publicatii sau aplicatii, fie ca
este vorba de un format electronic sau tiparit, sau postata pe alta aplicatie. USCE nu acorda
vizitatorilor acestei aplicatii nici un fel de licenta sau drept asupra materialelor postate si/sau
descarcate de pe aplicatie, precum si in ceea ce priveste continutul si structura prezentei aplicatii.

Marci inregistrate
Toate marcile inregistrate (nume de brand, logo-uri, forme de recipiente etc.) care apar in
interiorul prezentei aplicatii a Unilever South Central Europe sunt ori detinute, ori sub licenta
Unilever South Central Europe sau a altor companii membre ale Grupului Unilever. Este strict
interzisa utilizarea neautorizata a oricarei marci inregistrate postata pe aceasta aplicatie.

Folosirea serviciilor
Aplicatia este pusa la dispozitia utilizatorilor fara nicio garantie, iar informatiile prezentate in
aplicatie nu trebuie considerate complete sau exacte, ele putand fi irelevante in anumite situatii.
Nicio informatie din aceasta aplicatie nu constituie un sfat sau recomandare de a participa in
activitatile promotionale ale USCE. Pentru detalii despre activitatile promotionale va rugam sa
accesati regulamentele acestora disponibile in aplicatie.
Unilever nu isi asuma nicio raspundere privind orice pierdere, distrugere sau cheltuiala
suplimentara (incluzand cele directe, indirecte, incidentale sau pe cale de consecinta) care pot
aparea din folosirea aplicatiei de catre utilizatori.
Unilever isi rezerva dreptul de a face schimbari sau modificari in aplicatie, atunci cand este cazul,
fara o notificare prealabila.
Urmatoarele activitati sunt strict interzise:
-

Folosirea aplicatiei pentru scopuri ilegale sau care incalca drepturile altora
Folosirea abuziva a aplicatiei, care, in acceptiunea noastra, poate duce la o functionare
defectuoasa, afecteaza serviciile si operarea acestora
Orice tentativa de a decompila sau de tip „reverse engineering” asupra software-ului pus
la dispozitie.

Beneficiile aplicatiei:
Aplicatia ofera consumatorilor ce respecta pasii de inregistrare si deschidere cont posibilitatea
de a accesa jocul Iubeste inghetata, in baza caruia consumatorul isi poate configura propria
inghetata.
Consumatorii se vor putea inscrie si in campania promotionala Sarbatoreste cu noi 10 ani de
bucurie” doar prin completarea tuturor campurilor obligatorii. Dupa transmiterea fiecarei
inscrieri participantul va primi un mesaj de confirmare – in cazul in care a completat corect toate
campurile din formular si si-a exprimat clar acordul pentru prelucrarea datelor sale personale in
scopul participarii la Campanie, sau un mesaj prin care nu i se confirma validarea inscrierii, cu
aratarea motivului
Suplimentar, participantii pot primi o sansa in plus la premiile campaniei, daca descarca aplicatia
“IUBESTE INGHETATA” si urmeaza pasii necesari. Pentru a putea primi sansa suplimentara la
premiile campaniei, trebuie sa fie indeplinite urmatoarele conditii : descarcarea gratuita a
aplicatiei “IUBESTE INGHETATA”, din cele doua magazine de aplicatii mentionate, instalarea
aplicatiei, crearea unui cont de utilizator/logarea cu cel deja existent, inscrierea unui bon fiscal,
crearea propriei inghetata in cadrul aplicatiei, apasarea butonului NEXT(sageata dreapta) si
apasarea butonului “OK” in urma primirii mesajului de sansa dubla oferita pentru unul dintre
bonurile fiscale inscrise in campanie.
Un consumator are dreptul la maximum 5 participari/zi, chiar daca a indeplinit de mai multe ori
conditia de paricipare pe bonuri fiscale diferite. Fiecare inscriere a unui bon fiscal echivaleaza cu
o sansa de a castiga unul dintre premii. Un bon fiscal poate fi inscris o singura data in Campanie,
doar prin una dintre cele trei modalitati de inscriere.
Participantii trebuie sa pastreze in original bonul fiscal cu care au achizitionat produse
participante si pe care l-au mentionat la inscriere, pentru validare si atribuirea premiului in cazul
in care vor fi desemnati drept castigatori la tragerea la sorti.

Disponibilitatea produselor
Aceasta aplicatie este creata cu scopul de informare generala, pentru implementarea de
campanii promotionale destinate produselor comercializate sub marcile Algida sau Napoca
(marci inregistrate ale Unilever) si se adreseaza persoanelor cu resedinta in Romania.
Referirile la orice produs sau serviciu prezentate in aceasta aplicatie, nu constituie o oferta de a
vinde sau de a furniza acel produs/serviciu si nu inseamna ca produsul/serviciul este distribuit si

in alte tari decat Romania sau ca numele, descrierea sau specificatiile produsului sau serviciului
vor fi, in alte tari, aceleasi cu cele incluse in aplicatie. Informatiile referitoare la disponibilitatea
sau adecvarea unui anumit produs/serviciu intr-o alta tara decat Romania trebuie solicitate de la
reprezentantul local al Unilever (filiala, sucursala din acea tara) sau de la
distribuitorul/distribuitorii sai locali.
De asemenea, exista posibilitatea ca unele branduri de produse si servicii ale unor alte companii
membre ale Grupului Unilever, care se regasesc in prezenta aplicatie detinuta de USCE si sa nu
fie neaparat distribuite si in Romania.

Actiuni si alte titluri de valoare
Nici o informatie de pe aceasta aplicatie nu constituie o invitatie de a investi in companiile
membre ale Grupului Unilever: Unilever PLC/Unilever NV sau orice filiala si/sau sucursala a lor.
Pretul actiunilor companiilor Unilever si venitul adus de aceste actiuni poate urca sau cobori, iar
investitorii ar putea sa nu-si recupereze suma initial investita. Performanta din trecut nu este in
mod neaparat o indicatie privind performanta viitoare.

Continutul aplicatiei
Informatiile din aceasta aplicatie au fost introduse cu buna-credinta, dar numai cu scopul de
informare generala si de promovare a produselor comercializate sub marcile Napoca si Algida
(marci inregistrate apartinand Unilever) si a campaniilor promotionale organizate pe teritoriul
Romaniei de USCE si adresate consumatorilor ce au domiciliul sau resedinta pe teritoriul
Romaniei, conform regulamentelor postate in cadrul aplicatiei.
USCE nu garanteaza ca informatiile continute in aceasta aplicatie, ce au doar scopul de informare
generala, sunt complete sau exacte; aceste informatii nu trebuie considerate ca fiind relevante
in anumite situatii.
Nici o informatie continuta in acest aplicatie nu constituie o recomandare pentru investire intr-o
companie membra a Grupului Unilever.
Nici USCE, nici alta companie membra a Grupului Unilever, nici angajatii lor sau membrii familiilor
lor nu pot fi facuti raspunzatori pentru vreo pierdere, distrugere, sau cheltuiala (incluzand, dar
fara a se limita la orice pierdere de profit, indirecta, incidentala sau pe cale de consecinta) care
poate decurge din accesul sau utilizarea prezentei aplicatii.
USCE isi rezerva dreptul de a face schimbari si corecturi in prezenta aplicatie, atunci cand
considera ca este cazul, in maniera in care considera ca este cazul si fara o notificare prealabila.

Garantii
Utilizatorii aplicatiei sunt de acord ca, prin acceptarea termenilor si conditiilor aplicatiei si
folosirea aplicatiei, sunt singurii raspunzatori legal de orice dauna pe care o creeaza prin
incalcarea termenilor si conditiilor, asa cum sunt ele expuse in acest document, fara limitare.
Serviciile furnizate prin aplicatie sunt disponibile asa cum sunt ele puse la dispozitie, iar
disponibilitatea serviciilor nu este garantata. Unilever si partenerii sau afiliatii sai nu vor raspunde
pentru acuratetea serviciilor puse la dispozitie sau pentru orice greseala, eroare sau omisiune in
informatiile oferite de aplicatie, ori pentru intreruperi in furnizarea serviciilor din orice cauza.
Unilever si partenerii sau afiliatii sai nu isi asuma responsabilitatea daca folosirea serviciilor
oferite de aplicatie (ori instalarea acesteia) vor produce orice daune de natura software sau
hardware dispozitivului pe care este instalata aplicatia, iar orice costuri suplimentare sunt
responsabilitatea utilizatorului, incluzand serviciile de internet sau costuri aparute in urma unor
defectiuni.

Aplicatii si website-urile conexe
Aplicatia USCE va poate oferi, in anumite pagini, link-uri automate la alte aplicatii sau website-uri
ale USCE sau ale altor companii membre ale Grupului Unilever. Va rugam ca, inainte de a utiliza
acestor aplicatii sau website-uri, sa cititi cu atentie paginile referitoare la Termenii legali si
Informarea de confidentialitate aferente fiecarei aplicatii sau website.
De asemenea, aplicatia USCE va poate oferi, in anumite pagini, link-uri automate la alte pagini de
internet, relevante pentru un anumit aspect al aplicatiei noastre, dar care nu sunt controlate si
operate de USCE sau de alte companii membre ale Grupului Unilever. Aceste aplicatii conexe sunt
proprietatea unor terti si sunt administrate de acestia. Faptul ca pe aplicatia noastra exista linkuri la aceste aplicatio sau website-uri conexe nu inseamna neaparat ca USCE este asociat cu
oricare dintre aceste aplicatii, website-uri sau cu proprietarii lor.
USCE ofera doar posibilitatea accesarii aplicatiilor sau website-urilor conexe. Nici USCE, nici alta
companie membra a Grupului Unilever, nici agentii sau angajatii lor nu pot fi facuti raspunzatori
pentru vreun risc de orice natura cu privire la continutul acestor aplicatii sau website-uri
mentionate mai sus. Nici o informatie din aceste aplicatii sau website-uri mentionate mai sus nu
a fost verificata sau garantata de USCE sau de vreo alta companie, membra a Grupului Unilever,
sau de agentii sau angajatii acestora.

