
Termeni şi condiţii pentru serviciul Vodafone Secure Net  

(denumit în continuare Serviciul) 

Prezentul este un contract de licenţă încheiat între Client şi Vodafone şi se referă la folosirea Serviciului 

Vodafone Secure Net denumit Serviciul.    

Serviciul este disponibil numai în momentul în care Clientul se conectează prin reţeaua Vodafone şi nu 

funcţionează atunci când se conectează prin alte reţele decât Vodafone, cum ar fi Wi-Fi. Pentru mai multe 

detalii, consultaţi secţiunea “Situaţii în care clientul nu este protejat de Serviciu” de mai jos.  

De asemenea, prezentului contract i se aplica termenii şi condiţiile contractului de prestări servicii de 

comunicaţii electronice Vodafone care pot fi consultate pe site-ul http://vodafone.ro.  

În momentul activării Serviciului declarați că aţi citit şi acceptaţi aceste condiţii. În cazul în care nu 

acceptaţi aceste condiţii, vă rugăm să dezactivaţi Serviciul.  

Descriere 

Cu Serviciul Secure Net traficul dvs de date în reteaua nationala Vodafone este protejat antivirus, 

antiphising, antimalware şi impotriva website-urilor dăunatoare.  

Dacă ați activat Serviciul și doriţi să descărcaţi un fişier care ar putea fi nociv sau nesigur, Vodafone va 

bloca descărcarea şi vă va atrage atenţia prin SMS.. În momentul în care încercaţi să accesaţi un website 

considerat de Serviciu ca nesigur, Vodafone va bloca accesul la acesta. 

Vă acordăm o licenţă neexclusivă, netransmisibilă, pentru a opera Serviciul prin conectarea la Reţeaua 

Vodafone. Serviciul este destinat utilizării personale [necomerciale] de către Client, în conexiunea pe care 

o deţine. Clientul poate utiliza Serviciul pentru o singură conexiune; orice conexiuni suplimentare 

necesită o configurare sau o înregistrare suplimentară.   

Costul Serviciului  

Serviciul va face obiectul unei taxe lunare, conform specificaţiilor de pe site-ul Vodafone.ro și 

contractului incheiat cu Vodafone.  Vodafone poate să acorde promotii sau reduceri la tariful standard al 

Serviciului, acest lucru menționându-se în mod expres. 

Limitele Serviciului  

Vodafone poate modifica oricând caracteristicile Serviciului. Nu garantăm şi nu acceptăm vreo 

responsabilitate pentru funcţionarea echipamentului utilizat pentru accesarea Serviciului. Pentru 

funcţionarea Serviciului este necesar ca echipamentul să fie conectat, cartela SIM trebuie introdusă şi 

trebuie să vă conectaţi la Reţeaua Vodafone. 

Încetarea utilizării Serviciului  

Pentru a renunţa la Serviciu, dezactivaţi Serviciul apelând numarul gratuit *777, apelând *100# sau din 

contul MyVodafone. Înregistrarea Serviciului rămâne valabilă atâta timp cât nu veți opta pentru 

dezactivarea Serviciului.   

Garanţie 

Serviciul este furnizat “ca atare” şi, în măsura permisă de legea aplicabilă, excludem toate declaraţiile, 

garanţiile, condiţiile şi alte condiţii care nu au fost stabilite în mod explicit în prezentele condiţii, inclusiv 

orice garanţii implicite sau condiţii privind neîncălcarea drepturilor terţilor şi adecvarea la un anumit scop 

privind utilizarea Serviciului şi a softului aferent. Nu garantăm că utilizarea Serviciului va fi lipsită de 

erori, neîntreruptă, disponibilă în orice moment sau că va proteja împotriva oricăror riscuri sau altor 

defecţiuni.  

http://vodafone.ro/


Situaţii în care Clientul nu este protejat de Vodafone Secure Net: 

 În cazul în care modificaţi APN (punct de acces) cu unul privat 

 În cazul în care utilizaţi un serviciu VPN (Retea Privata Virtuala) 

 În cazul în care nu vă aflaţi în Reţeaua Vodafone (de exemplu: WiFi sau altă retea decât 

Vodafone) 

 În conexiunile de tip https (protocol de comunicație destinat transferului de informație criptată 

prin intermediul WWW) 

 Conexiunile bazate pe tehnologia SPDY (protocol de rețea folosit la transportul conținutului web) 

 În cazul în care utilizaţi un serviciu de comprimare a datelor smartphone 

 Navigatori care pot comprima şi/sau codifica traficul, cu excepţia Opera Mini (versiunea 

Vodafone), Nokia Xpress, Microsoft BOS şi Google Chrome. 

 Când utilizați un serviciu de proxy 

 Unele protocoale de e-mail inclusiv POP3 şi SMTP (cu excepţia HTTP) 

 

Responsabilitatea noastră faţă de Client 

Din punct de vedere legal suntem răspunzători faţă de Client în cazul în care neglijenţa noastră cauzează 

moartea sau vătămări ale persoanelor sau în cazul în care acţionăm în mod fraudulos.   

Din punct de vedere legal, nu suntem răspunzători faţă de Client şi pentru niciun fel de daune, în caz de: 

 pierdere a veniturilor sau a profiturilor; 

 pierdere a utilizării Serviciului; 

 pierdere a datelor; pierderea afacerilor sau a oportunităţilor; 

orice pierdere sau daună care nu a fost cauzată în mod direct de noi sau pe care în mod rezonabil 

nu o puteam prevedea în momentul în care Clientul a încheiat prezentul contract.   Din punct de 

vedere legal nu suntem răspunzători faţă de Client în cazul în care nu reuşim furnizarea 

Serviciului din cauze care, în mod rezonabil, nu pot fi controlate de Vodafone.   

 

Fără a aduce atingere situaţiilor prevăzute de lege, Vodafone nu va accepta nicio responsabilitate pentru 

pierderi apărute ca rezultat al vreunei disfuncţii sau defecţiuni în furnizarea Serviciului, respectiv acelea 

ce rezultă din catastrofe sau situaţii de forţă majoră sau care decurg din pierderea profitului, decât dacă 

poate fi atribuită în mod direct unei acţiuni deliberate sau grave. 

Restricţii 

Ne rezervăm dreptul de a suspenda sau de a înceta prezentul Contract şi utilizarea Serviciului în cazul în 

care aţi încercat sau încercaţi:   

 Să nu plătiţi contravaloarea Serviciului (conform datelor de mai sus); 

 Să folosiţi Serviciul ca mijloc de monitorizare a activităţilor vreunei persoane fără a avea acordul 

explicit şi autorizarea aceleia, sau de a folosi Serviciul pentru culegere de informaţii personale cu 

privire la alţi utilizatori, din oricare motiv; 

 Să transmiteţi vreun conţinut ilegal, care încalcă intimitatea altor persoane sau inadecvat; 

 Să produceţi victime, să atacaţi, să discreditaţi ori să intimidaţi vreo persoană sau grup de 

persoane, din oricare motiv; 

 Să instigaţi la comportament care constituie infracţiune / contravenție sau care ar putea conduce 

la orice acţiune penală; 



 Să participaţi la vreo activitate, în afara celei permise de Serviciu, care ar putea afecta în alt mod 

utilizarea şi valorificarea Serviciului de către alte persoane; sau  

 Să prejudiciaţi reputaţia noastră sau a terţelor părţi.  

Imposibilitatea transferării Serviciului  

Nu este posibilă închirierea, sub-licenţierea, împrumutarea sau cedarea drepturilor de folosire a 

Serviciului pe care le deţineţi unei alte persoane.  

 

Pentru ca Serviciul să poate opera şi funcţiona în mod eficient se vor culege şi păstra următoarele 

informaţii:  numărul total de site-uri web analizate (1 an), numărul total de site-uri blocate (1 an), numărul 

de fisiere virusate blocate (1 an), numărul fisierelor nocive pe care pe care aţi încercat să le descărcaţi (6 

luni), URL-urile accesate (1 zi).  

Istoricul de mai sus are, de asemenea, rolul de: 

 Îmbunătăţire a Serviciului 

 Îmbunătăţire a securităţii Reţelei Vodafone; şi 

 Oferire a unui nivel de siguranţă şi protecţie sporit pe durata conectării la reţeaua Vodafone 

Va punem în vedere că Serviciul nu poate funcţiona tehnic fără ca aceste date să fie accesate şi păstrate de 

Vodafone. Daca nu sunteţi de acord cu accesarea si păstrarea acestor informatii de Vodafone, vă rugam să 

nu folosiţi Serviciul. Folosirea serviciului presupune acordul dumneavoastră şi acceptarea prezentului 

document. 

Modificarea prezentelor condiţii sau a Serviciului 

Putem modifica prezentele condiţii şi Serviciul în orice moment, versiunea actualiză putand fi oricand 

consultată pe www.vodafone.ro/securenet. 

Contact pentru Client 

În cazul în care aveţi neclarităţi legate de prezentele condiţii sau doriţi să ne contactaţi din oricare alt 

motiv, accesaţi link-ul www.vodafone.ro sau apelaţi numărul Vodafone *777. 

Prevederi finale  

Acesta reprezintă contractul dintre părţi, în integralitatea sa, pentru prestarea Serviciului. Prezentul 

contract nu cuprinde achiziţia sau întreţinerea echipamentului sau folosirea cartelei SIM. 

 


