CONDIȚII DE UTILIZARE FON
Data ultimei versiuni: iunie, 2015

Bine ați venit la Fon! Prin accesarea rețelei Fon sunteți de acord să respectați aceste Condiții de
utilizare a serviciilor Fon (CDU) și Politica privind confidențialitatea. Vă rugăm să citiți cu atenție
aceste CDU, deoarece acestea influențează drepturile dvs. legale. Dacă nu sunteți de acord cu
aceste CDU, nu veți putea să accesați serviciul Fon, așa că vă rugăm să nu o faceți.
Compania Fon Wireless Limited (numită în continuare „Fon” sau „noi”) este o companie
înregistrată în Marea Britanie cu numărul 5661131, cu sediul la adresa: 25 Farringdon Street,
London, EC4A 4AB, United Kingdom.
Fon este o Rețea ce reunește puncte de conectare WiFi asigurate de utilizatori. Prin înscrierea în
Rețea, dobândiți acces la toate punctele Fon Spot din această Rețea globală cu o singură
înregistrare.
I.

Serviciile Fon

Cine face obiectul acestor Condiții de utilizare?
Condițiile de utilizare reglementează furnizarea serviciilor de către Fon pentru Membrii Fon și
Vizitatorii Fon, „Dvs.” sau „dvs.”
Conținutul, produsele și serviciile pe care le cuprinde Site-ul Web Fon nu sunt concepute pentru
sau destinate persoanelor care au domiciliul în jurisdicțiile în care astfel de conținut nu este
autorizat sau permis.
Dacă nu se precizează altceva în mod expres, prezentele CDU împreună cu formularul de înscriere,
Politica Fon privind confidențialitatea și, acolo unde este cazul, Acordul de licență privind Aplicația
Software Fon, numit în acest document „Acordul”, reprezintă relația contractuală dintre Fon și
Membrii Fon și dintre Fon și Vizitatorii Fon, după caz.
Declarați că nu vă bazați pe niciun fel de alte declarații care nu au fost incluse în acest Acord.
Declarați că aveţi vârsta legală și capacitatea juridică necesară pentru a încheia prezentul Acord. În
cazul în care reprezentați o companie pentru încheierea acestui Acord, declarați că sunteți
împuternicit pentru încheierea prezentului Acord și acceptați să vă asumați personal întreaga
responsabilitate dacă nu dețineți o astfel de împuternicire.

Cine poate accesa punctele Fon Spot?

Pentru a deveni Membru Fon sau Vizitator Fon, trebuie să vă înregistrați pe pagina Fon și să bifați
caseta corespunzătoare pentru a confirma că ați citit, ați înțeles și acceptați actualele CDU, Politica
privind confidențialitatea și orice alte condiții, dacă este cazul.
Membrii Fon vor avea acces gratuit la orice punct Fon Spot. Vizitatorii Fon trebuie să achiziționeze
un abonament de tip Fon Pass sau ar putea beneficia de acces limitat sau nelimitat cu ocazia unei
promoții Fon sau pe baza unui acord expres dintre Fon și o Terță Parte.
Membrul Fon sau Vizitatorul Fon trebuie să se înregistreze în prealabil prin Fon sau un Partener
Fon pentru a i se permite accesul la un punct Fon Spot.
Membrul Fon trebuie să se asigure că îi permite contractul său cu furnizorul de servicii de internet
de bandă largă să acorde acces la aceste servicii și altor persoane. Responsabilitatea pentru
respectarea obligațiilor contractuale față de furnizorul său de servicii de internet îi revine în
exclusivitate Membrului Fon.
Înregistrarea unui cont Fon
Procesul de înregistrare Fon vă va solicita să furnizați informații precum numele și alte date
personale. La aceste solicitări va trebui să furnizați date corecte și complete. De asemenea, trebuie
să vă asigurați că datele pe care le furnizați sunt actualizate.
Trebuie să efectuați înregistrarea în Rețeaua Fon prin intermediul formularului web de pe Site-ul și
Portalul nostru, furnizând date complete și corecte.
Veți putea să vă alegeți un nume de utilizator unic și va trebui să rețineți acest nume de utilizator
sau să-l păstrați într-un loc sigur. Trebuie să vă asigurați că parola rămâne secretă și să nu o
divulgați altor persoane.
Aveți obligația de a informa imediat personalul Fon atunci când constatați utilizarea
necorespunzătoare a datelor de identificare și/sau parolelor, inclusiv furt, pierdere sau acces
neautorizat, în vederea anulării imediate a parolei/numelui de utilizator. Atâta timp cât Fon nu
primește o astfel de informare, Fon nu va avea nicio obligație legată de utilizarea abuzivă a
numelor de utilizator sau parolelor de către terțe părți neautorizate.
Vă angajați să comunicați companiei Fon orice modificări ale informațiilor pe care le-ați furnizat în
procesul de înregistrare precum și orice alte modificări ulterioare ale acestor informații.
Toate informațiile sau datele culese sau stocate de Fon fac obiectul Politicii Fon privind
confidențialitatea.

Descrierea Serviciilor Fon
Serviciile furnizate de Fon constau în:


asigurarea accesului la punctele Fon Spot



furnizarea de informații despre localizarea diverselor puncte Fon Spot



asigurarea mijloacelor de autentificare și înregistrare pentru acest acces



asigurarea accesului la punctele Fon Spot prin vânzarea de abonamente Fon Pass pentru
Vizitatorii Fon

Membrii Fon și Vizitatorii Fon se pot conecta la Rețeaua Fon prin intermediul oricărui punct Fon
Spot, atunci când acestea sunt disponibile.
Pentru a vă conecta la Rețeaua Fon, va trebui să selectați un punct Fon Spot și să introduceți
numele de utilizator și parola prin intermediul Site-ului Web Fon sau al Portalului Fon.
Fon va valida datele introduse de dvs. și, în condițiile acestui Acord, vă va permite să vă conectați
la punctul Fon Spot.
Fon vă va informa cu privire la toate actualizările Aplicației Software Fon, atunci când este
disponibilă o nouă versiune.

II.

Membrii Fon

Cum puteți deveni Membru Fon?
Puteți deveni Membru Fon în urma acceptării prezentului Acord și procurării unui Router Fon sau a
unui router al unui Partener Fon care are instalate funcțiile Fon. Dacă nu dețineți un router
compatibil cu Aplicația Software Fon, puteți achiziționa un Router Fon prin intermediul Site-ului
Web Fon.
Instalarea și activarea Aplicației Software Fon și a punctului Fon Spot
Odată ce v-ați înregistrat în Rețeaua Fon ca Membru Fon și ați acceptat Acordul, puteți să
descărcați, să instalați și să utilizați Aplicația Software. Sunteți de acord să instalați Aplicația
Software urmând instrucțiunile furnizate în manualul publicat pe site-ul nostru. Acceptați și sunteți
de acord cu faptul că Fon nu își asumă nicio răspundere pentru orice fel de prejudicii provocate de
instalarea incorectă a Aplicației Software.
Dacă aveți cunoștință de vreun aspect legat de componentele Hardware Fon, Aplicația Software
Fon sau Serviciul Fon care a provocat sau poate provoca daune, ori permite provocarea de daune,
veți informa creând un bilet suport din Centrul nostru de asistență online privind utilizatorii finali.
Punctul Fon Spot va fi activ și complet operațional odată ce Aplicația Software Fon sau Routerul
Fon au fost corect instalate și v-ați înregistrat.
Fon poate publica informații despre localizarea oricărui punct Fon Spot pe care Membrul Fon îl
înregistrează în Rețeaua Fon, atâta timp cât acest Acord este în vigoare. Acest lucru este esențial
pentru ca ceilalți utilizatori să poată accesa Serviciul.

Vizitatorul Fon va putea să se conecteze la punctele Fon Spot după înregistrarea în Rețeaua Fon și
plata unui abonament Fon Pass, așa cum se precizează în clauza privind Vizitatorii Fon.
Drepturile și obligațiile Membrilor Fon
Dacă vă înregistrați ca Membru Fon, luați la cunoștință faptul că în urma conectării unui Router
Fon la Rețeaua Fon și înregistrării la Fon, veți crea un punct Fon Spot. Alți utilizatori vor putea să
acceseze internetul prin intermediul acestui punct Fon Spot. În schimbul furnizării și întreținerii
acestui serviciu în concordanță cu CDU, veți avea dreptul să accesați toate punctele Fon Spot.
Dacă vă înregistrați ca Membru Fon care deține un Router Fon, puteți să vă activați contul și să-l
asociați unui cont PayPal, lucru care vă va permite să încasați o cotă parte din venitul realizat la
achiziționarea unui drept de conectare prin punctul dvs. Fon Spot de către orice Vizitator Fon, dar
nu vă veți putea conecta la alte puncte Fon Spot. Vă rugăm să rețineți că această opțiune nu este
disponibilă în toate țările.
Ca Membru Fon, nu veți putea să vă conectați simultan la mai multe puncte Fon Spot, dar veți
avea dreptul de a oferi acces gratuit la propriul punct Fon Spot mai multor utilizatori, la propria
alegere; numărul exact al acestora va fi stabilit periodic de către Fon.
Ca Membru Fon, vă angajați să mențineți activ punctul Fon Spot 24 de ore din 24, 7 zile pe
săptămână, pentru ca alți Membri Fon și Vizitatori Fon să se poată conecta la acesta.
Pentru a garanta funcționarea corectă a punctelor Fon Spot, Membrii Fon vor utiliza exclusiv
versiunea oficială a Aplicației Software Fon.
Vă angajați să utilizați Serviciile Fon și acceptați să le utilizați numai în scopuri legale. Dacă utilizați
Serviciile Fon în scopuri ilegale sau dacă furnizați orice fel de conținut ilegal ori încălcați aceste
CDU, Politica Fon privind confidențialitatea, Condițiile de utilizare ale Site-ului Web Fon și ale
Portalului de acces Fon sau Licența de utilizare a Aplicației Software Fon, Fon poate deconecta
imediat punctul dvs. Fon Spot de la Rețeaua Fon și rezilia prezentul Acord.
Dacă utilizați punctul Fon Spot al unui Membru Fon pentru a accesa internetul, vă obligați să nu
utilizați Serviciul pentru a încărca sau descărca fișiere mari și să nu îl utilizați într-o manieră
abuzivă ce ar putea provoca deranjarea Serviciului pentru proprietarul punctului Fon Spot sau
pentru utilizatorii punctului Fon Spot.
III.

Vizitatorii Fon

Pentru a deveni Vizitator Fon, va trebui să vă înregistrați la Fon, să achiziționați un abonament Fon
Pass prin mijloacele de plată puse la dispoziție sau să vi se ofere acces limitat sau nelimitat în
virtutea unei promoții sau a unui acord expres între Fon și o Terță Parte.
Tarifele aplicabile sunt disponibile pe Site-ul Fon și Portalul de acces Fon. Vizitatorul Fon poate
obține informații despre tarifele aplicabile în orice moment prin intermediul Site-ului Fon și al

Portalului de acces Fon. Aceste tarife vor include taxele indirecte aferente și orice alte costuri
(dacă este cazul) și pot fi diferite de la țară la țară.1
Metodele de plată pe care le poate utiliza un Vizitator Fon pentru accesarea Serviciilor Fon vor fi
afișate pe Site-ul Fon și vor fi oferite ca opțiuni pe parcursul procesului de înregistrare.
Vizitatorul Fon va achita către Fon valoarea corespunzătoare pentru fiecare abonament Fon Pass.
Fon își rezervă dreptul de a modifica, în orice moment, prețurile, promoțiile și/sau reducerile
pentru produsele și serviciile furnizate de Fon. Continuarea utilizării Serviciului Fon după intrarea
în vigoare a modificărilor de preț reprezintă acordul dvs. față de noul preț.
Vă angajați și acceptați să utilizați Serviciile Fon numai în scopuri legale. Dacă utilizați Serviciile Fon
în scopuri ilegale sau dacă furnizați orice fel de conținut ilegal ori încălcați aceste CDU, Politica Fon
privind confidențialitatea, Condițiile de utilizare ale Site-ului Web Fon și ale Portalului de acces Fon
sau Licența de utilizare a Aplicației Software Fon, Fon poate deconecta imediat punctul dvs. Fon
Spot de la Rețeaua Fon și rezilia prezentul Acord.
Toți Vizitatorii Fon sun supuși acelorași obligații ca și Membrii Fon, acolo unde este cazul.
IV.

Obligațiile Fon

Fon va asigura și controla accesul la punctele Fon Spot, autentificând și validând toți Membrii Fon
și Vizitatorii Fon care se conectează prin intermediul punctelor Fon Spot.
Fon va înregistra numărul de utilizatori care accesează fiecare punct Fon Spot și tipul de utilizator
care a accesat fiecare punct Fon Spot.
Fon este de acord să achite sumele corespunzătoare Membrilor Fon care și-au activat contul și l-au
asociat unui cont PayPal, acolo unde această opțiune este disponibilă.
Calitatea serviciului
Fon nu poate oferi niciun fel de garanții privind nivelul de conectivitate disponibil pentru
dispozitivul sau telefonul dvs. mobil.
Acesta poate depinde de poziția dvs. față de un punct Fon Spot. Imposibilitatea de a vă conecta
poate depinde de contractul dvs. cu un Partener Fon care vă oferă acces limitat la Rețea.
Fon nu poate garanta viteza de accesare și viteza de transmitere a datelor. Fon nu își asumă nicio
răspundere pentru problemele de conectare pe care le puteți întâmpina.
Fon își rezervă dreptul de a suspenda sau revoca un cont Fon în cazul în care constată o utilizare
abuzivă.
Politica privind rambursările

În Polonia, costul pentru transmiterea mesajului FON la numărul 7368 este de 3 PLN / 3,69 PLN cu
TVA. Costul pentru transmiterea mesajului FON la numărul 7468 este de 4 PLN / 4,92 PLN cu TVA.
1

Fon va garanta faptul că serviciile de autentificare pe care le oferă vor fi disponibile 80% pe durata
oricărei perioade de 24 de ore.
Dacă ați achiziționat un Abonament, Fon poate să vă ofere restituirea banilor sau înlocuirea
Abonamentului în următoarele situații:


Nu v-ați activat încă Abonamentul în Portalul de Acces;



Abonamentul dumneavoastră nu a expirat (aveți un (1) an după cumpărare să vă activați
Abonamentul); sau



Nu vă puteți conecta sau vă confruntați cu pierderea conexiunii la Hotspotul Fon din cauza
avariilor de semnal din rețea.

Fon poate oferi restituirea banilor sau înlocuirea Abonamentului dacă Serviciul a fost întrerupt de
probleme tehnice neașteptate.
Restituirea sau înlocuirea în toate cazurile de mai sus va fi la discreția Fon și Fon va decide pe baza
înregistrărilor privind conexiunea, acționând rezonabil, suma de restituit sau dacă este adecvată
înlocuirea Abonamentului în aceste condiții.
Nu puteți cere să vi se restituie banii sau să vi se înlocuiască Abonamentul dacă lipsa conexiunii la
Internet se datorează unui defect al dispozitivului dumneavoastră dau configurarea incorectă a
acelui dispozitiv.
Din motive de clarificarea, Fon poate oferi următoarele tipuri de Abonamente2:

2



de 1 oră: Acest abonament vă asigură acces la rețea timp de maxim 60 de minute. Acest
Abonament va expira la 60 de minute după ce l-ați activat în Portalul de Acces. Dacă vă
rămâne timp din acest Abonament, vă va fi creditat în cont și nu va expira până nu decideți
să le folosiți.



de 1 zi: Acest abonament vă asigură acces la rețea timp de maxim 24 de ore. Acest
Abonament va expira la 24 de ore după ce l-ați activat în Portalul de Acces. Dacă vă
rămâne timp din acest Abonament, vă va fi creditat în cont și nu va expira până nu decideți
să le folosiți.



de 5 zile: Acesta este un pachet de cinci abonamente de o zi care pot fi folosite pentru a
accesa rețeaua. Primul abonament de o zi va expira la 24 de ore după ce l-ați activat în
Portalul de Acces. Cele patru abonamente de o zi rămase vor fi creditate în contul
dumneavoastră pentru conexiunile viitoare. Dacă vă rămâne timp din acest Abonament,
toate cele cinci abonamente de o zi vă vor fi creditate în cont și nu vor expira până nu
decideți să le folosiți.



de 1 lună: Acest abonament vă asigură acces la rețea timp de maxim 30 de zile. Acest
Abonament va expira la 30 de zile după ce l-ați activat în Portalul de Acces. Dacă vă

Fon poate modifica tipul de Abonamente și prețurile la discreția sa

rămâne timp din acest Abonament, vă va fi creditat în cont și nu va expira până nu decideți
să le folosiți.

Fon poate încă să ia în calcul valabilitatea cererilor de restituire de până la o perioadă de treizeci
(30) de zile după activarea Abonamentului în Portalul de Acces, în cazul unui abonament pe mai
multe zile în ultima zi în care Abonamentul a fost activat.
Dacă faceți solicitarea după această perioadă, Fon poate alege, la discreția sa absolută, se va face
restituirea printr-un Abonament „din partea casei“.
Odată ce a fost aprobată restituirea, o veți primi prin aceleași mijloace folosite pentru a face
achiziția, sau prin PayPal, la discreția Fon.
Vă rugăm să contactați Echipa de Relații cu Clienții Fon cu orice întrebări sau probleme la crearea
unui bilet suport de la Centrul nostru de asistență online privind utilizatorii finali.
Obligații care privesc Membrii Fon ce își asociază contul cu PayPal
Toți Membrii Fon care au activat opțiunea (dacă aceasta este disponibilă) de a oferi un punct Fon
Spot în schimbul unei compensații vor primi de la Fon iar Fon va trebui să plătească Membrului
Fon un procent din venitul net realizat la achiziționarea tuturor abonamentelor Fon Pass prin
intermediul punctul Fon Spot al Membrului Fon, excluzând taxele indirecte și orice alte taxe
aplicabile.
Membrul Fon poate obține acces la informații actualizate privind procentajul cotei parte din
venit și toate celelalte taxe pe Site-ul Fon. Aceste taxe includ taxele indirecte și orice alte taxe
aplicabile.
Plățile vor trebui efectuate atunci când suma datorată Membrului Fon a atins un prag prestabilit
pentru efectuarea plăților mai sus menționate, conform informațiilor publicate pe Site-ul Fon.
Serviciul de asistență pentru clienți
Fon trebuie să dispună de un serviciu de asistență pentru clienți cu scopul de a răspunde
întrebărilor legate de furnizarea Serviciilor Fon. Dacă sunteți un utilizator Fon, puteți contacta
Serviciul de asistență pentru clienți creând un bilet suport de la Centrul de asistență online privind
utilizatorii finali.
Toate reclamațiile legate de Serviciile Fon trebuie adresate Serviciului de asistență pentru clienți,
în scris, într-un interval de o lună de la data la care utilizatorul Fon a constatat problema legată de
reclamația sa. Acceptarea sau respingerea reclamației vă va fi comunicată în decurs de o lună de la
primirea acesteia de către Fon.
V.

Drepturi de proprietate intelectuală și industrială

Pentru a păstra o calitate omogenă a Serviciilor Fon, vă angajați să utilizați numai versiunile
oficiale ale Aplicației Software Fon în vederea asigurării accesului la Serviciul Fon.

Luați la cunoștință faptul că Fon și simbolul, siglele și imaginile Fon sunt mărci comerciale Fon și că
drepturile sale de proprietate asupra acestora sunt protejate de lege. La încetarea prezentului
Acord, veți întrerupe imediat utilizarea simbolului, siglelor și imaginilor.
Luați la cunoștință faptul că echipamentele Hardware, Aplicația Software și Serviciul Fon sunt
protejate de legislația privind drepturile de proprietate intelectuală și industrială iar drepturile Fon
asupra acestei proprietăți sunt protejate prin lege. Trebuie să respectați drepturile de proprietate
intelectuală și industrială chiar și după încetarea prezentului Acord.
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.
Luați la cunoștință și acceptați faptul că toate drepturile de proprietate intelectuală și industrială,
Serviciul, conținutul și/sau toate celelalte elemente prezentate pe Site-ul Web Fon și Portalul Fon
(care cuprind, în scop pur informativ și fără limitare la acestea, mărci, sigle, texte, imagini,
elemente grafice etc.) sunt protejate prin legislația în vigoare. Reproducerea, distribuirea,
comunicarea publică, transferarea sau orice alt act de exploatare care nu a fost autorizat în mod
expres de către titularul drepturilor de exploatare sunt strict interzise.
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, cedați, copiați, transferați
sau transmiteți Aplicația Software sau orice date obținute prin intermediul Aplicației Software unei
terțe părți 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 Fon.
Declarați că veți utiliza Aplicația Software, Marca Fon și orice alte date accesate prin intermediul
Aplicației Software numai în scop personal și necomercial.
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.
VI.

Condiții de utilizare a Site-ului Web Fon

Accesul la Site-ul Web Fon este liber și gratuit. Cu toate acestea, unele dintre serviciile sau
materialele oferite pe acest site de Fon sau terțe părți pot face obiectul unui acord
prealabil sau al altor acorduri între Fon și Partenerii săi.
Utilizarea Site-ului Web Fon și legăturile spre alte pagini web
Conținutul Site-ului Web Fon este destinat exclusiv consumatorilor. Orice utilizare
comercială sau revânzare a conținutului este interzisă, cu excepția cazurilor în care există
o autorizare prealabilă exprimată în scris și în mod expres de către Fon.
Responsabilitatea pentru accesarea, utilizarea și navigarea pe Site-ul Web Fon îi revine în
exclusivitate utilizatorului. Prin urmare, utilizatorul trebuie să țină cont cu exactitate de
toate instrucțiunile suplimentare furnizate de Fon privind utilizarea site-ului web și a
conținutului acestuia.
Ca urmare, utilizatorul este obligat să utilizeze conținutul într-o manieră precaută și legală
și trebuie să se abțină în special de la următoarele:
i.

utilizarea conținutului în scopuri ale căror efecte sunt ilegale, nepotrivite, încalcă
principiile de utilizare general acceptate sau aduc atingere ordinii publice;

ii.

înregistrarea sau copierea, distribuirea, permiterea accesului public prin orice
mijloc de comunicare, transformarea sau modificarea conținutului, cu excepția
cazului în care există o autorizare formulată expres în acest sens de către titularul
drepturilor corespunzătoare;

iii.

orice utilizare a conținutului și, în special, a informațiilor de orice tip din această
pagină sau din cadrul serviciilor Fon cu scopul de a transmite publicitate, anunțuri
de vânzare directă sau de orice alt tip cu scop comercial, mesaje nesolicitate sau
de tip spam, precum și de marketing sau care divulgă oricare dintre informațiile
menționate mai sus.

Limitarea responsabilității în privința conținutului și serviciilor
Fon oferă conținutul și serviciile cu ajutorul tuturor mijloacelor tehnice pe care le are la
dispoziție pentru a satisface nevoile utilizatorilor săi.
Dacă este necesar, Fon poate efectua schimbări, corecturi, îmbunătățiri sau modificări
asupra tuturor informațiilor incluse pe Site-ul Web Fon, serviciilor sau conținutului, fără a
acorda niciun drept de pretindere a unei despăgubiri sau de recunoaștere a vreunei
responsabilități.
Fon nu își asumă nicio responsabilitate pentru daune, vătămări corporale sau pierderi de
orice natură ce rezultă pe baza disponibilității sau exploatării Site-ului Web Fon. Cu toate
acestea, Fon trebuie să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea serviciilor sale în
cazul unor probleme tehnice.

VII.

Dispoziții finale

Rezilierea, modificare sau transferarea acestui Acord
Părțile pot decide încetarea acestui Acord în orice moment. Dacă doriți să reziliați acest Acord,
puteți face acest lucru prin completarea următorului formular de contact cu cincisprezece (15) zile
înainte de întreruperea efectivă a Serviciului. Fon are dreptul de a rezilia acest Acord în orice
moment, din orice motiv, inclusiv, dar fără a se limita la încălcarea sau dovada încălcării oricăror
prevederi sau condiții din acest document. În plus, Fon poate suspenda sau revoca accesul în cazul
în care Fon consideră că Membrul Fon nu respectă obligațiile sau principiile acestor CDU.
În cazul în care Fon dorește să rezilieze acest Acord, Fon vă va informa prin e-mail la adresa pe
care ați furnizat-o când v-ați înregistrat la Fon. Acest Acord va înceta imediat după rezilierea sa de
către una dintre părți. Totuși, Fon va continua să respecte confidențialitatea tuturor datelor dvs.
personale iar dvs. veți continua să acceptați și să respectați drepturile de proprietate intelectuală
Fon.
Fon poate decide să modifice acest Acord în orice moment. Estimăm că astfel de modificări vor fi
necesare pe măsură ce se adaugă noi funcții, caracteristici și specificații echipamentelor Hardware,
Aplicației Software și Serviciului. Vom comunica toate aceste modificări aduse Condițiilor de
utilizare cu o lună înainte de intrarea în vigoare a acestora. Dacă nu sunteți de acord cu aceste
modificări sau dacă sunteți de părere că aceste modificări vă vor afecta într-un mod negativ, aveți
dreptul să reziliați prezentul Acord. Fon poate anula, suspenda sau întrerupe accesul la conținutul
de pe site-ul web Fon în orice moment și fără o înștiințare prealabilă. Utilizatorii nu vor avea
dreptul la niciun fel de despăgubiri în astfel de cazuri. Fon va avea dreptul de a transfera sau ceda
poziția sa din cadrul acestui Acord oricărei alte entități din grupul său. Prin urmare, cesionarul va fi
subrogat în toate drepturile și obligațiile Fon din cadrul prezentului Acord. Declarați că acceptați
toate transferurile și cesiunile menționate mai sus.
Limitarea responsabilității
În virtutea acestui Acord, Fon își asumă responsabilitatea numai pentru pierderile care reprezintă
o consecință previzibilă a nerespectării prevederilor prezentului contract.
Fon nu va avea nicio responsabilitate în privința daunelor provocate din cauza altor servicii sau
bunuri primite sau promovate prin intermediul Serviciilor Fon sau primite prin intermediul
linkurilor furnizate în cadrul Serviciilor Fon, ori din cauza oricăror informații sau îndrumări primite
sau promovate prin intermediul Serviciilor Fon sau primite prin intermediul linkurilor furnizate în
cadrul Serviciilor Fon.
Fon nu exclude și nu limitează propria răspundere cu privire la (a) nerespectarea obligațiilor sau
fraudă sau (b) deces sau vătămare corporală.

Clauză de separabilitate
În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului Acord este declarată ilegală, nevalidă sau
neexecutorie de către un tribunal sau o instanță competentă, prevederea respectivă va fi exclusă

din prezentul Acord, dar restul prevederilor acestuia vor rămâne valide și aplicabile, ca și cum
acest Acord ar fi fost semnat fără prevederea nevalidă, ilegală sau neexecutorie.
Integralitatea Acordului
Prezentele CDU, împreună cu Politica de confidențialitate și (dacă este cazul, Acordul de licență
privind Aplicația Software Fon, Acordul de licență software Fon sau condițiile suplimentare
aplicabile pe care le acceptați în cadrul procesului de înregistrare, unui nou produs sau unor
servicii suplimentare) reprezintă acordul complet și definitiv dintre dvs. și Fon cu privire la Serviciu
și produse și înlocuiește toate acorduri anterioare privind Serviciul.
Instanța competentă și legislația aplicabilă
Prezentul Acord se supune legislației din Anglia, fără a ține seama de normele conflictuale, iar
părțile se obligă să recunoască și să accepte ca instanță competentă în mod exclusiv tribunalele
din Anglia.
VIII.

Definiții

Acordul se referă la aceste Condiții de utilizare, împreună cu formularul de înregistrare, Politica
Fon privind confidențialitatea și, acolo unde este cazul, Acordul de licență software Fon și Acordul
de licență privind Aplicația Software Fon, precum și Politica privind utilizarea modulelor cookie.
Portalul de acces Fon (sau Portalul Fon) reprezintă portalul utilizat de Fon pentru punctele Fon
Spot prin intermediul cărora un Membru Fon sau Vizitator Fon se poate înregistra și accesa
Rețeaua Fon.
Echipamentele Hardware Fon: Echipamentele hardware distribuite de Fon sau de o terță parte,
care vor fi utilizate pentru conectarea la Rețeaua Fon.
Membru Fon se referă la utilizatorul Fon înregistrat care permite accesul la rețeaua sa de bandă
largă prin intermediul unui Router Fon sau un router al unui Partener Fon care are instalate
funcțiile Fon în schimbul accesului gratuit la orice punct WiFi Fon din Rețeaua Fon. Anumiți
Membrii Fon pot avea drepturi sau obligații speciale.
Rețeaua Fon este rețeaua globală WLAN de puncte de conectare WiFi bazată pe o comunitate ai
cărei membri permit accesul la propria conexiune la internet de mare viteză; aceste puncte de
conectare WiFi se bazează fie pe dispozitive Fonera autonome, fie sunt integrate în echipamentul
de la reședința clientului și este furnizat ca un serviciu de tip „best-effort” (negarantat).
Partener Fon înseamnă o terță parte care a încheiat un parteneriat cu Fon. Lista Partenerilor Fon
este publicată pe site-ul web Fon.
Abonament Fon Pass sau Abonament: Un tichet achiziționat de un Vizitator Fon pentru a putea
accesa un punct Fon Spot.
Un Router Fon este un dispozitiv distribuit de Fon sau Partenerii săi și care funcționează pe baza
Aplicației Software. „Fonera”, „Fonera SIMPL” sau „Fonera for small business” reprezintă mărci de
Routere Fon.

Serviciile Fon sau Serviciile reprezintă serviciile prestate de Fon, care constau în asigurarea
accesului la Rețeaua Fon, furnizarea de informații despre amplasarea punctelor Fon Spot,
autentificarea și înregistrarea Membrilor Fon și a Vizitatorilor Fon și toate serviciile
complementare pe care Fon le oferă Partenerilor Fon sau Membrilor Fon.
Aplicația Software Fon sau Software: Aplicație Software distribuită de Fon sau instalată în routerul
unui Partener Fon care le permite Membrilor Fon să acceseze Rețeaua Fon.
Fon Spot este un punct de acces WLAN public, care aparține Rețelei Fon și care este exploatat de
către Fon, clienții săi sau Partenerii Fon.
Un Vizitator Fon este un utilizator înregistrat care nu oferă un punct Fon Spot și care
achiziționează și utilizează accesul plătit la un punct Fon Spot sau care beneficiază de acces gratuit
limitat sau nelimitat pe baza unei promoții Fon sau a unui acord special dintre Fon și o Terță Parte.
Site-ul Web Fon (sau Site-ul): Toate elementele și întreg conținutul site-ului web prin care se pot
accesa produsele și serviciile oferite de Fon.
Terță Parte desemnează orice persoană sau entitate care nu este parte semnatară a prezentului
Acord.
ISP înseamnă furnizor de servicii Internet („Internet Service Provider”).
WiFi reprezintă un sistem de comunicații fără fir.
Dvs. și dvs. desemnează persoana dumneavoastră în calitate de Membru Fon sau Vizitator Fon.

