Termeni si Conditii de Utilizare
Consimtamantul dvs.
Acest website (“Site-ul”) se afla in proprietatea si uzul DeSilva Exclusiv, iar materialele continute si
drepturile de proprietate intelectuala din acest site apartin sau sunt licentiate societatii si sunt
protejate de lege. Site-ul este disponibil utilizatorilor cu scopul de a fi informati. Accesand si
utilizand Site-ul, va exprimati acordul asupra Termenilor si Conditiilor de Utilizare si a Politicii de
Protectie a Datelor. Daca nu sunteti de acord cu acestea, nu va recomandam sa utilizati Site-ul.
Utilizarea Site-ului
Cu exceptia cazurilor expres prevazute, Site-ul este destinat uzului dvs. personal si non-comercial.
Nu aveti permisiunea de a modifica, copia, distribui, permite accesul, transmite, afisa, utiliza,
reproduce, publica, licentia, crea opere derivate, transfera sau vinde orice informatie, program,
produs sau serviciu obtinute de pe Site. Puteti afisa sau copia electronic, descarca sau printa portiuni
din materialele de pe Site pentru uzul dvs. personal, sub conditia sa nu modificati sau stergeti orice
insemn sau marca a proprietatii intelectuale. Orice alta utilizare a materialelor de pe Site, inclusiv dar
fara a se limita la modificarea, reproducerea, distribuirea, republicarea, afisarea sau transmiterea
continutului Site-ului, fara consimtamantul nostru anterior, este interzisa.
Orice material descarcat, inclusiv, dar fara a se limita la, software, fisiere, grafica, date sau orice alt
continut, este proprietatea noastra sau a celor care au inregistrat drepturile de proprietate intelectuala.
Atunci cand descarcati aceste materiale, ele sunt utilizabile de catre dvs. sunt o licenta acordata de
noi care este revocabila. Toate drepturile de proprietate intelectuala asupra materialelor sunt
rezervate si ne apartin. Nu aveti permisiunea de a redistribui sau vinde materialele si nici nu puteti
utiliza parti ale acestora pentru a le converti sau asambla in alt mod. Nu aveti dreptul de a crea un
hyperlink catre niciun alt website. Nicio parte a acestui website nu poate fi reprodusa, retransmisa ori
stocata pe un alt website sau intr-un alt tip de sistem electronic de inregistrare.
Drepturi de Proprietate Intelectuala
Toate materialele asupra carora avem drepturi de proprietate intelectuala, utilizate pe acest Site ne
revin sau apartin altor titulari care ne-au acordat un drept de utilizare.
In cazul in care brevetele si marcile noastre sunt utilizate, modificate sau copiate fara acordul nostru
prealabil vom lua toate masurile legale necesare pentru apararea lor.
Materiale transmise de dvs.
Sunteti de acord ca sunteti responsabil pentru orice materiale pe care ni le transmiteti, aceasta
incluzand legalitatea, relevanta, originalitatea si drepturile de proprietate intelectuala ale/asupra
acestor materiale. Nu sunteti autorizat sa transmiteti, distribuiti sau publicati prin intermediul Siteului continut licentios, defaimator, obscen, continand amenintari, intrusiv in viata privata,

abuziv, ilegal sau indoielnic, de orice maniera, sau care poate constitui sau instiga la infractiuni,
incalca drepturile unei terte parti sau cauza prejudicii, incalca legea sau afecta imaginea companiei
noastre. Nu aveti dreptul de a transmite continut comercial prin intermediul Site-ului.
Cu exceptia datelor personale cu functie de indentificare colectate prin Site, orice alte comentarii,
sugestii, idei, grafica sau alte informatii comunicate catre noi prin intermediul Site-ului vor deveni
proprietatea noastra, chiar daca Termenii si Conditiile sunt expirate/reziliate. Noi si imputernicitii
nostri vom fi liberi sa copiem, dezvaluim, distribuim, incorporam sau utilizam in orice fel materialele
transmise catre noi, in orice scop, comercial sau non-comercial, fara nicio obligatia de a va compensa
pe dvs. sau terte parti pentru materiale.
Disclaimer
Nu ne asumam responsabilitatea pentru acuratetea sau integritatea continutului de pe acest Site.
Acest Site si materialele, informatiile, serviciile si produsele din acest Site, inclusiv, dar fara a se
limita la text, grafica si link-uri, sunt puse la dispozitia dvs. ca atare, fara nicio garantie expresa sau
tacita. In masura in care legea permite, in legatura cu disponibilitatea, exactitatea, gradul de incredere
si continutul acestor pagini nu se acorda nici un fel de garantie, explicita sau implicita, inclusiv, dar
fara limitare la garantii de proprietate sau de neincalcare a drepturilor sau garantii implicite de
vandabilitate sau de oportunitate in raport cu un anumit scop, de lipsa a virusilor internet sau garantii
pentru procesul de comercializare sau indeplinire a obligatiilor. Nu garantam ca functionarea
website-ului va fi neintrerupta sau lipsita de erori, ca defectiunile vor fi corectate sau ca website-ul
sau serverul este lipsit de virusi sau alte softuri daunatoare. De asemenea, nu putem oferi garantii in
legatura cu utilizarea materialelor de pe acest website, in sensul integralitatii lor, corectitudinii,
acuratetii, adecvarii, utilitatii, potrivirii in timp sau fiabilitatii materialelor. In masura permisa de
lege, dvs. va asumati costul reparatiilor sau corectiilor.
Limitarea raspunderii
Nu vom fi in nicio situatie responsabili fata de nicio parte pentru orice daune directe, indirecte,
speciale sau alte tipuri de daune rezultante referitoare la utilizarea acestui site web, ca de exemplu,
dar fara a se limita la, orice pierderi de profit, intreruperea afacerilor sau pierderea de date, chiar daca
partea nu este avertizata in mod expres asupra posibilitatilor unor astfel de daune, care reies dintr-un
contract, neglijenta sau altele, in legatura cu utilizarea sau imposibilitatea de utilizare a informatiilor,
serviciilor, produselor sau oricaror materiale din acest Site. Aceste limitari se vor aplica in ciuda
oricaror defectiuni sau reparatii partiale. Pentru a inlatura orice indoiala, nicio prevedere nu va fi
interpretata ca limitand raspunderea noastra pentru daunele corporale cauzate persoanelor prin
neglijenta noastra.
Despagubiri
Sunteti de acord sa ne despagubiti, aparati si sustineti, impreuna cu angajatii, agentii, furnizorii,
colaboratorii nostri, pentru orice prejudiciu, cheltuiala, dauna, costuri, inclusiv cheltuielile rezonabile
cu servicii juridice si taxe judiciare, ce rezulta din incalcarea Termenilor si Conditiilor prezente sau
orice activitate legata de contul dvs. de internet (inclusiv, dar fara a se limita la, neglijenta sau
intentie), activitate indeplinita de dvs. sau de orice alta persoana care acceseaza Site-ul utilizand
contul dvs.

Titluri si Valori mobiliare
Nu acordam sfaturi legate de investitii prin acest Website, iar materialele din acest Website nu ar
trebui percepute ca oferte de a vinde sau cereri de oferte legate de valori mobiliare DeSilva Exclusiv.
Daca decideti sa utilizati orice material de pe Website pentru a achizitiona sau vinde titluri DeSilva
Exclusiv, va rugam sa fiti constient ca materialele de pe site reflecta performantele companiei din
trecut si informatii istorice, ceea ce nu reprezinta in mod necesar un indicator pentru performantele
viitoare.
Linkuri catre alte site-uri
Acest Site poate pune la dispozitie accesul la alte website-uri. Nu controlam aceste alte website-uri,
asadar dvs. le accesati pe propria dvs. raspundere. De asemenea, nu promovam si nu ne insusim
niciun produs sau informatie oferite pe aceste site-uri. Va rugam sa verificati bara de adrese din
partea de sus a browserului pentru a verifica daca va aflati inca pe Site-ul nostru sau ati migrat catre
un altul.
Jurisdictie
Site-ul este conceput pentru a fi utilizat in Romania; de aceea nu garantam ca materialele de pe Site
sunt potrivite pentru utilizare in alte teritorii. Daca se utilizeaza acest website dintr-o locatie din afara
Romaniei, utilizatorul este singurul responsabil pentru respectarea oricaror legi locale aplicabile.
Orice reclamatie privind website-ul sau utilizarea acestuia este guvernata de legile din Romania si
jurisdictia si legea aplicabila in orice actiune legala generata direct sau indirect din sau in legatura cu
acest website va apartine instantelor judecatoresti romane situate in Bucuresti, Romania.
Modificarea website-ului si termenilor sai privind utilizarea
Prin punerea la dispozitie a materialelor de pe acest Site nu va garantam ca ele vor ramane
disponibile dvs. in orice moment. De asemenea, DeSilva Exclusiv isi rezerva dreptul de a modifica
termenii, conditiile privind utilizarea acestui website in orice moment actualizand prezentele conditii,
iar utilizarea website-ului dupa aceste modificari implica consimtamantul utilizatorilor fata de
termenii modificati. Sunteti de acord sa verificati in mod regulat acesti Termeni pentru a va asigura
ca nu s-au modificat.
Incetarea acestui Contract
Aceasta intelegere intre parti este valabila pana cand Partile o vor inceta de comun acord. Dvs. puteti
denunta contractul in orice moment distrugand materialele obtinute de pe Site, toata documentatia si
toate copiile si elementele instalate. Noi putem denunta unilateral contractul in orice moment, fara
notificare catre dvs., daca vom considera ca ati incalcat prevederile acestui contract. La incetarea
contractului, este necesar sa distrugeti toate materialele si sa incetati sa accesati Site-ul.
Diverse
Daca orice prevedere din acest Contract este ilegala, nula sau lipsita de efecte, restul celorlalte
prevederi raman complet aplicabile. Prezentul Contract reprezinta intreaga intelegere intre Parti cu
privire la utilizarea prezentului Site.

