ACORD DE LICENȚĂ PENTRU
APLICAȚIA SOFTWARE FON
Utilizarea aplicației mobile de către dvs.
Bine ați venit pe pagina Acordului de Licență (numit în continuare „Acordul”) pentru Aplicația
Software Fon (numită în continuare „Aplicația Software” sau „Software”). Acest acord se încheie
între dumneavoastră (sau orice utilizator autorizat al Aplicației Software) și Fon, împreună cu
afiliații săi.
Fon permite clientului Partenerilor săi („Partener Fon” actual sau viitor, conform datelor publicate
pe site-ul Fon) să obțină acces prin intermediul acestei Aplicații Software. Nicio prevedere a
acestui Acord nu modifică vreuna dintre condițiile convenite cu furnizorul dvs. de internet („ISP”)
sau cu Partenerul Fon. Totuși, Condițiile de utilizare ale Fon și ale Partenerului Fon vor rămâne
în vigoare între dvs. și Fon sau între dvs. și Partenerul Fon.
Fon vă acordă dreptul de a descărca, instala și utiliza Aplicația Software pe telefonul sau
dispozitivul dvs. mobil pentru a accesa serviciul Fon sau serviciul Partenerului Fon bazat pe
tehnologie Fon, în concordanță cu aceste prevederi și condiții.
Pentru a descărca și instala Aplicația Software, trebuie să vă exprimați acordul față de condițiile
prezentului Acord. În plus, trebuie să respectați și Condițiile de utilizare ale magazinului de
aplicații de unde ați descărcat Aplicația Fon.
Prezentul Acord este un contract cu efecte juridice și trebuie citit în întregime. Dacă nu sunteți de
acord cu vreuna dintre condițiile de mai jos, Fon nu vă acordă licența de utilizare a Aplicației
Software și nu aveți dreptul de a o descărca și trebuie să întrerupeți și să părăsiți orice proces de
instalare pe care l-ați început.
Prezentul Acord se aplică numai pentru Licența Software. Nicio prevedere din prezentul Acord nu
presupune vreo modificare a Condițiilor de utilizare Fon sau a Condițiilor de utilizare ale
Partenerilor Fon, publicate pe site-ul web Fon sau al Partenerului Fon. Respingerea acestui
Acord nu va afecta posibilitatea utilizării de către dvs. a altor Servicii Fon sau ale Partenerilor
Fon.
Sunteți de acord că prin instalarea Aplicației Software confirmați faptul că aveți peste 18 ani, ați
citit acest Acord, îl înțelegeți și sunteți de acord să respectați prevederile acestuia.
Fon poate modifica acest Acord în orice moment prin publicarea unei noi versiuni. Utilizarea
Aplicației Software ulterior unor astfel de modificări reprezintă acordul dvs. față de modificările
aduse.
Fon va utiliza datele despre locul în care vă aflați prin intermediul dispozitivului dvs. mobil numai
cu scopul de a vă indica punctele WiFi disponibile din apropiere. Fon nu își asumă răspunderea
pentru niciun fel de Costuri legate de conectarea la un Semnal WiFi Fon sau al unui Partener Fon
care utilizează tehnologie Fon.
Punctele WiFi nu sunt deținute sau exploatate de Fon. Fon nu poate estima vitezele de încărcare
și descărcare pentru aceste puncte.

Utilizare și restricții
Aplicația Software, documentația și fișierele electronice locale instalate sau utilizate de către
aplicația de instalare sunt deținute de Fon și vă sunt licențiate de către Fon la nivel mondial (cu
excepția limitărilor de mai jos), neexclusiv și fără drept de sublicențiere, în condițiile prevăzute în
acest Acord. Prezentul Acord stabilește utilizarea legală a Aplicației Software, a tuturor
actualizărilor, revizuirilor, înlocuirilor și tuturor copiilor Aplicației Software realizate de către sau
pentru dvs.
Toate drepturi care nu vă sunt acordate în mod expres sunt rezervate de către Fon sau deținătorii
respectivelor drepturi.
a. AVEȚI DREPTUL (i) să instalați și să utilizați personal Aplicația Software și orice actualizări
furnizate de Fon (care își rezervă dreptul exclusiv de decizie în acest sens) sub formă de codobiect pe un dispozitiv deținut sau controlat de către dvs. și să utilizați Aplicația Software în scop
personal și necomercial. Licența dvs. pentru utilizarea acestei Aplicații Software, în condițiile
prezentului Acord, rămâne valabilă până la rezilierea de către oricare dintre părți. Puteți rezilia
Acordul prin încetarea utilizării tuturor componentelor Aplicației Software și prin distrugerea
tuturor copiilor Aplicației Software. Prezentul Acord încetează automat în cazul în care încălcați
oricare dintre prevederile Acordului, atunci când Fon publică o înștiințare de reziliere pe site-ul
Fon sau atunci când Fon vă trimite în scris o înștiințare de reziliere.
b. NU AVEȚI DREPTUL:
(i) să decompilați, să analizați prin inginerie inversă, să dezasamblați, să modificați, să închiriați,
să împrumutați sau să distribuiți Aplicația Software sau vreo componentă a acesteia.
(ii) să încorporați Aplicația Software în niciun element sau în componenta firmware a vreunui
dispozitiv fabricat de către sau pentru dvs.
(iii) să utilizați Aplicația Software într-o manieră ilegală, într-un scop ilegal sau în orice alt mod
care contravine prevederilor acestui Acord.
(iv) să utilizați Aplicația Software pentru exploatarea unor instalații nucleare, în situații medicale
de urgență sau alte misiuni critice în care ar putea fi periclitată viața sau bunurile oamenilor. Luați
la cunoștință faptul că Aplicația Software nu este concepută pentru astfel de utilizări și că
nefuncționarea sa în astfel de cazuri poate duce la deces, vătămare corporală sau pagube
materiale sau ecologice grave pentru care Fon nu își asumă nicio responsabilitate.
(v) să utilizați sau exportați Aplicația Software prin încălcarea legilor și reglementărilor în vigoare
din Marea Britanie sau a altor legi și reglementări privitoare la acest aspect.
(vi) să vindeți, să închiriați, să împrumutați, să transferați sau să sublicențiați Aplicația Software
sau accesul la aceasta sau să obțineți venituri din utilizarea sau furnizarea Aplicației Software, fie
că este vorba de un venit comercial direct, fie de altă natură, fără permisiunea prealabilă
exprimată în scris de către Fon. Prevederile de mai sus sunt supuse legislației aplicabile în
vigoare.

Proprietarul Aplicației Software
Acolo unde Aplicația Software este protejată prin drepturi de autor, mărci comerciale, mărci
pentru servicii, tratate internaționale și/sau alte drepturi de proprietate intelectuală și legi din

Marea Britanie și alte țări, sunteți de acord să respectați toate aceste legi privind drepturile de
proprietate intelectuală, precum și orice alte prevederi sau restricții din acest Acord referitoare la
drepturile de autor. Fon deține toate drepturile, titlul de proprietate și beneficiile contribuției
aplicabile la Software. Prezentul Acord nu vă conferă niciun drept, titlu sau beneficiu în raport cu
proprietatea intelectuală deținută sau licențiată de Fon, printre care (dar nu exclusiv) Aplicația
Software sau orice mărci comerciale Fon și nu creează nicio altă relație între dvs. și Fon în afara
celei dintre licențiator și beneficiar al licenței.

Serviciile și Materialele Terță Parte
Aplicația Software poate permite accesul la serviciile și site-urile web ale altor părți (denumite
colectiv și individual „Servicii”).
Luați la cunoștință faptul că prin utilizarea oricărui Serviciu puteți întâlni conținut ce poate fi
considerat jignitor, obscen sau inacceptabil, fie că acest conținut este prezentat sau nu într-un
limbaj explicit și că rezultatele oricărei căutări sau introducerea directă a unei adrese URL pot
genera în mod automat și neintenționat linkuri sau referiri la materiale inacceptabile. Cu toate
acestea, sunteți de acord să utilizați Serviciile pe propria răspundere și cu faptul că Fon nu își va
asuma nicio responsabilitate față de dvs. pentru orice conținut ce poate fi jignitor, obscen sau
inacceptabil.
Anumite Servicii pot afișa, include sau oferi conținut, date, informații, aplicații sau materiale de la
terțe părți (numite în continuare „Materiale Terță Parte”) sau pot oferi linkuri spre anumite site-uri
web ale unor terțe părți. Prin utilizarea Serviciilor, luați la cunoștință și sunteți de acord cu faptul
că Fon nu își asumă răspunderea de a examina sau evalua conținutul, corectitudinea,
integritatea, caracterul oportun, validitatea, respectarea drepturilor de autor, legalitatea,
caracterul decent, calitatea sau orice alt aspect al acestor Materiale Terță Parte sau site-uri web.
Fon nu garantează sau susține și nu își asumă niciun fel de responsabilitate față de dvs. sau
orice altă persoană pentru niciunul dintre Serviciile terță parte, Materialele Terță Parte sau siteurile web terță parte, produsele sau serviciile terțelor părți.
Luați la cunoștință faptul că Serviciile includ conținut, informații și materiale care constituie
proprietate intelectuală și care sunt protejate prin legile aplicabile proprietății intelectuale și prin
alte legi, printre care și legea drepturilor de autor, și sunteți de acord ca dvs. să nu utilizați astfel
de conținut, informații și materiale care constituie proprietate intelectuală în niciun alt fel decât cel
permis pentru utilizarea Serviciilor. Nu aveți dreptul de a reproduce nicio parte a acestor Servicii,
sub nicio formă și prin niciun mijloc. Vă angajați să nu modificați, închiriați, împrumutați, vindeți,
distribuiți și să nu creați produse derivate pe baza Serviciilor, în niciun fel, și să nu exploatați în
mod neautorizat Serviciile sub nicio formă, ca, de exemplu, prin încălcarea condițiilor sau
supraîncărcarea rețelei. De asemenea, acceptați să nu utilizați Serviciile sub nicio formă pentru a
hărțui, abuza, urmări, amenința, calomnia sau a încălca în orice alt mod drepturile oricărei alte
entități și că Fon nu își asumă nicio răspundere pentru o astfel de utilizare din partea dvs., nici
pentru mesajele sau comunicările de natură hărțuitoare, amenințătoare, calomniatoare, jignitoare
sau ilegale pe care ați putea să le primiți în urma utilizării Serviciilor.
În plus, Serviciile terță parte sau Materialele Terță Parte ce pot fi accesate ca urmare a afișării
acestora sau a includerii unor linkuri către acestea în cadrul Aplicației Software nu sunt
disponibile în toate limbile sau în toate țările. Fon nu susține că astfel de Servicii și Materiale sunt
adecvate sau disponibile pentru nicio zonă în mod special. În măsura în care alegeți să accesați
astfel de Servicii sau Materiale, faceți acest lucru din proprie inițiativă și sunteți responsabil
pentru respectarea tuturor legilor aplicabile, inclusiv, dar nu exclusiv, a legilor locale aplicabile.
Fon, împreună cu licențiatorii și Partenerii săi, își rezervă dreptul de a modifica, suspenda,
elimina sau dezactiva accesul la oricare dintre Servicii în orice moment și fără o notificare
prealabilă. Fon nu își asumă răspunderea în niciun fel de circumstanțe pentru eliminarea sau

dezactivarea accesului la oricare dintre aceste Servicii. Furnizorul Aplicației ar putea, de
asemenea, să impună limite privind utilizarea sau accesul la anumite Servicii, în orice condiții și
fără vreo notificare sau răspundere.
Vă angajați să utilizați Aplicația Software și orice alte date accesate prin intermediul Aplicației
Software numai în scop personal și necomercial. Vă angajați să nu cedați, copiați, transferați sau
transmiteți Aplicația Software sau datele obținute prin intermediul Aplicației Software unei terțe
părți. Licența dvs. pentru utilizarea Aplicației Software, componentele sale, precum și orice alte
date de la terțe părți, vor înceta în cazul în care încălcați aceste restricții. În cazul retragerii
licenței, acceptați să încetați în totalitate utilizarea Aplicației Software, a componentelor sale și a
oricăror date de la terțe părți. Toate drepturile pentru orice date de la terțe părți, orice software
terță parte și toate serverele de date terță parte, inclusiv toate drepturile de proprietate, sunt
rezervate și rămân ale respectivelor terțe părți. Acceptați faptul că aceste terțe părți pot să-și
exercite drepturile în nume propriu, în baza prezentului Acord, împotriva dvs.
Această clauză va rămâne în vigoare și după încetarea prezentului Acord.

Asistență, actualizări software și disponibilitate
Deși Fon face toate eforturile pentru a asigura acoperirea cât mai multor dispozitive mobile,
Aplicația Software Fon nu funcționează pe toate telefoanele. Descărcarea și funcționarea corectă
pot depinde de setările telefonului.
Fon îți rezervă libertatea exclusivă de a vă oferi asistență și/sau actualizări software, îmbunătățiri
sau modificări pentru Aplicația Software (numite împreună „Asistență”) precum și de a retrage
această Asistență în orice moment, fără o înștiințare prealabilă. Fon poate modifica, suspenda
sau retrage orice aspect al Aplicației Software în orice moment, inclusiv disponibilitatea oricăror
funcții, baze de date sau conținuturi ale Aplicației Software. De asemenea, Fon poate impune
limite în privința anumitor funcții și servicii și poate restricționa accesul dvs., parțial sau total, la
Aplicația Software sau la site-ul web cu Aplicații Fon, fără o înștiințare prealabilă sau altă
responsabilitate. În plus, pentru anumite versiuni ale Aplicației Software, pentru a îmbunătăți
securitatea Aplicației Software sau pentru a rectifica unele probleme, din când în când, Fon poate
descărca și instala automat actualizări pentru Aplicația Software, cu sau fără o înștiințare
prealabilă.
Din când în când, Fon poate descărca automat ultima versiune a Aplicației Software, caz în care
vă va anunța că este pregătită pentru instalare. Descărcarea Aplicației Software poate fi limitată
de către rețeaua sau furnizorul dvs. de internet. Dacă doriți să actualizați Aplicația Software,
trebuie să vă exprimați acordul față de condițiile Acordului în vigoare la momentul respectiv
pentru ca actualizările să fie instalate pe dispozitivul dvs. Fon deține în exclusivitate
responsabilitatea pentru asistență și întreținerea acestei aplicații.
Fon are posibilitatea de a suspenda accesul la serviciu prin intermediul Aplicației Software. Fon
poate face acest lucru fără a fi necesară vreo justificare, dar, de obicei, va face acest lucru numai
atunci când execută lucrări de întreținere pentru Aplicația Software sau pentru sistemul care
asigură funcționarea acesteia.

Taxele pentru transferul date și accesul
Luați la cunoștință faptul că motorul de căutare trebuie să acceseze date pentru a găsi un punct
WiFi. Dacă nu se precizează altfel, Fon nu percepe taxe pentru serviciu, dar este posibil ca
operatorul dvs. local să perceapă diverse taxe.

Este posibil ca furnizorul dvs. de internet să perceapă taxe pentru transferul de date, în funcție de
planul dvs. tarifar. Responsabilitatea pentru toate aceste costuri vă revine în exclusivitate.
Rețineți că dacă doriți să utilizați Aplicația Software într-o rețea din străinătate, costurile pentru
transferul de date pot fi considerabil mai mari decât în rețeaua din țară.
Fon nu poate oferi niciun fel de garanții privind nivelul de conectivitate disponibil pentru
dispozitivul dvs. mobil. Acesta poate depinde de planul dvs. tarifar, Acordul dvs. cu un Partener
Fon sau furnizorul dvs. de internet, tipul dispozitivului dvs. și poziția dvs. față de un punct WiFi.
Imposibilitatea de a vă conecta poate depinde de contractul dvs. cu un Partener Fon care vă
oferă acces limitat la Rețea.
Fon nu își asumă nicio răspundere pentru problemele de conectare pe care le puteți întâmpina.
Această clauză va rămâne în vigoare și după încetarea prezentului Acord.

Excluderea garanțiilor:
Utilizarea Aplicației Software se va face pe propria răspundere și este furnizată „ca atare”.
Fon, funcționarii , directorii, angajații, contractorii, agenții, afiliații și cesionarii săi (numiți în mod
colectiv „Entitățile Fon”), declară în mod expres că nu acordă niciun fel de garanții, exprese sau
tacite, legate de Aplicația Software și orice date accesate din cadrul acesteia sau cu privire la
exactitatea, caracterul oportun, integritatea sau caracterul adecvat al Aplicației Software și al
oricăror date accesate prin utilizarea acesteia, inclusiv garanții tacite privind titlul de proprietate,
vandabilitatea, calitatea satisfăcătoare, adecvarea pentru un anumit scop și de neîncălcare.
Dacă Aplicația Software sau datele accesate prin utilizarea acesteia se dovedesc a fi defecte,
dvs. (și nu Entitățile Fon) vă asumați costurile integrale pentru remedieri sau prejudicii de orice
fel, chiar dacă Entitățile Fon au fost informate despre posibilitatea unor astfel de defecte sau
prejudicii.

Limitarea responsabilității
Fără a aduce atingere oricăror alte prevederi, niciun aspect al prezentului Acord nu poate exclude
sau limita responsabilitatea părților pentru fraudă, înșelăciune în convenții, deces sau vătămare
corporală cauzate de neglijență.
Fon nu își asumă nicio responsabilitate față de dvs. pentru niciun fel de pretenții sau obligații
izvorâte din ori în legătură cu utilizarea Aplicației Software de către dvs. sau de către terțe părți.
Fon nu își asumă nicio responsabilitate față de dvs. pentru niciun fel de prejudicii directe,
incidentale, speciale, indirecte sau de consecință ce decurg din utilizarea sau incapacitatea dvs.
de a utiliza sau accesa Aplicația Software sau orice alte date furnizate prin intermediul Aplicației
Software, indiferent dacă astfel de pretenții sunt formulate în baza principiilor legii sau echității.
Printre prejudiciile excluse de această clauză, fără a se limita la acestea, se numără computerul
personal împreună cu echipamentul sau aplicațiile software aferente, pierderi sau prejudicii aduse
afacerii sau datelor dvs. sau prejudicii care implică pierderi de venituri sau de oportunități de
afaceri legate de sau cauzate, direct sau indirect, de nefuncționarea serviciului, defecțiuni ale
echipamentului sau rețelei de alimentare cu energie sau alte defecțiuni.
Există posibilitatea ca informațiile furnizate prin intermediul Aplicației Software să fie întârziate,
inexacte sau să conțină erori sau omisiuni, iar Fon nu își asumă nicio responsabilitate față de

acest aspect. Fon poate modifica sau retrage orice aspecte sau funcții ale Aplicației Software sau
utilizarea totală sau parțială a funcțiilor sau tehnologiei Aplicației Software în orice moment și fără
a vă transmite o înștiințare prealabilă în acest sens.

Divizibilitatea; fără excluderi generale
În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului Acord este declarată ilegală, nevalidă sau
neexecutorie, parțial sau integral, conform legislației în vigoare sau în alte circumstanțe,
prevederea respectivă (sau parte a acesteia) va fi exclusă din prezentul Acord, dar restul
Acordului va rămâne valid și aplicabil.

Legislația aplicabilă
Prezentul Acord reprezintă convenția integrală dintre părți în privința Aplicației Software și
înlocuiește toate acordurile, convențiile sau angajamentele anterioare în această privință.
Prezentul Acord și relația dintre dvs. și Fon se supun legislației în vigoare din Anglia și Țara
Galilor, fără a ține seama de normele conflictuale. Ambele părți ale prezentului Acord declară că
sunt de acord cu faptul că instanța competentă este reprezentată de tribunalele din Anglia și Țara
Galilor.

