
 

 

Clauze şi condiţii privind serviciul Vodafone 
Contacts şi acord de licenţă de utilizator final 
Prezentul acord este un acord de licenţă între dumneavoastră, în calitate de utilizator Vodafone Contacts, şi 

Vodafone, având ca obiect utilizarea aplicaţiei Vodafone Contacts ("Serviciul"). Acest acord completează 

Condițiile de Airtime si Termenii Planului de Preţuri. Prin înregistrarea unui cont, confirmaţi că ați luat act de și 

sunteţi de acord cu prezentele clauze. Trebuie să aveţi vârsta de cel puțin 18 ani, pentru a încheia acest acord. 

Dacă nu acceptați  prezentele condiţii, vă rugăm să nu vă înregistrați pentru un cont 

 Serviciul 

Noi va oferim acces gratuit la funcțiile Serviciului, dar este posibil să trebuiască să suportaţi taxele şi costurile 

pentru serviciul de date, conform Planului dvs.  Pentru mai multe informații despre Planul dvs., accesaţi 

www.vodafone.ro. Vă rugăm să țineți cont de faptul că taxele respective ar putea fi mult mai mari în cazul în 

care utilizați Serviciul în timp ce călătoriţi în străinătate. 

 

Prin prezentul acord vă acordăm o licență neexclusivă şi netransferabilă de descărcare, instalare, actualizare și 

utilizare a Serviciul  pe dispozitivul dvs. şi exclusiv pentru uzul dvs. personal. 

 

Serviciul este proprietatea Vodafone și / sau a oricărui terț de la care Vodafone a obținut drepturile de a vă 

acorda licenţa de utilizare a Serviciului şi este protejat de drepturi de autor. Sunteți de acord că titlul și drepturile 

depline de proprietate asupra Serviciului să rămână permanent în proprietatea exclusivă a Vodafone și / sau a 

terţului respectiv şi vă obligaţi să nu dobândiţi niciun alt drept asupra Serviciului cu excepția celor prevăzute în 

prezentele clauze și condiții. Vă obligaţi să nu copiaţi, să modificaţi sau să schimbaţi Serviciul în niciun fel şi să 

nu sublicenţiaţi sau să închiriaţi Serviciul altfel decât în conformitate cu Termeni si Condiţii. 

 

Serviciul este disponibil doar pe anumite dispozitive. Va rugam sa verificaţi dacă dispozitivul dvs. este 

compatibil cu Serviciul, înainte de a vă înregistra cu un cont. 

Serviciul vă dă posibilitatea:  

 Să copiaţi şi să sincronizaţi contactele dvs. de telefon; 

 Să importaţi şi exportaţi Contactele dvs. de telefon într-un şi dintr-un format electronic; 

 Să vă gestionaţi Contactele de pe web, la adresa contacts.vodafone.ro 

Trebuie să vă înregistrați, pentru a utiliza Serviciul. Va puteți înregistra creând un cont pe web, pe o aplicaţie 

mobilă sau pe un site mobil. Trebuie să creaţi şi să gestionaţi Serviciul utilizând un cont pe dispozitivul dvs. și 

prin intermediul portalului on-line Vodafone Contacts, la contacts.vodafone.ro. Sunteţi responsabil pentru 

activitatea care are loc pe contul dvs. și confirmaţi consimțământul de a utiliza contactele dvs. Trebuie să vă 

păstrați în siguranţă parola contului dvs. (sau codul PIN) și să ne anunţaţi imediat orice încălcare a securității 

sau utilizarea neautorizata a contului dvs. 

 

Nu garantăm că toate dispozitivele sunt compatibile cu Serviciul. Pentru a vedea care sunt dispozitivele 

compatibile, va rugam sa accesaţi http://www.vodafone.ro/aplicatii. Noi nu dăm garantăm şi ne declinăm orice 

răspundere pentru funcționarea dispozitivului utilizat pentru a accesa Serviciul. Pentru utilizarea Serviciului aveţi 

nevoie de un dispozitiv compatibil, de o conexiune mobilă GSM (conexiune de voce și de date), de acces la 

internet şi de aplicația Vodafone Contacts. 

Serviciul este destinat exclusiv uzului dvs. personal şi  utilizării necomerciale pe dispozitivul pe care îl dețineți. 

 

 

http://www.vodafone.ro/aplicatii


 

 

Rezilierea serviciului şi ştergerea contului 

Aveţi dreptul de a rezilia Serviciul din orice motiv şi în orice moment. 

Ne rezervăm dreptul de a vă rezilia Serviciul, fără preaviz, în cazul în care încălcaţi prezentele clauze sau în 

cazul în care, de exemplu, încurajaţi un comportament care ar putea constitui o infracţiune conform legii penale 

sau care ar putea conduce la acţiuni în justiţie, sau în cazul în care vă angajaţi  în activităţi care afectează 

utilizarea şi exploatarea Serviciului de către terţe părţi sau care au ca scop culegerea de date cu caracter 

personal despre alţi utilizatori ai serviciului sau care dăunează reputaţiei noastre sau a vreunei părţi terţe. 

Avem dreptul de a vă rezilia Serviciul, pentru orice motiv, cu un preaviz de 30 de zile. 

Dacă nu utilizați Serviciul timp de 6 luni sau mai mult, avem dreptul de a vă rezilia Serviciul și de a vă șterge 

contul și toate datele aferente, exceptând cazul în care reluaţi utilizarea Serviciul în termen de 30 zile de la 

comunicarea înştiinţării noastre de reziliere a Serviciul și șterge a contului dvs. 

In cazul in care schimbaţi operatorul de telefonie mobilă, avem dreptul de a vă rezilia automat Serviciul şi de a 

vă şterge contul dvs. și toate datele aferente. În acest caz, veţi avea la dispoziţie 30 de zile pentru a vă recupera 

datele. 

 

Limitările Serviciului  

Sunteți responsabil pentru asigurarea compatibilității prezentei aplicaţii cu dispozitivul dvs., precum și pentru 

instalarea, utilizarea și rezultatele obţinute din utilizarea acestui Serviciu. 

Aveţi obligaţia de a vă asigura că dispozitivul dvs. îndeplinește cerințele de sistem ale Serviciului, aceasta 

incluzând şi obligaţia de a achiziţiona versiunile actualizate sau îmbunătăţite viitoare, pentru a putea continua să 

utilizaţi Serviciul. 

 

Noi nu garantăm şi nu ne asumăm nicio răspundere pentru funcționarea dispozitivului utilizat pentru a accesa 

funcţiunile Serviciului. Pentru a utiliza serviciul, aveţi nevoie de un dispozitiv compatibil, de o conexiune mobilă 

GSM (conexiune de voce și de date), de acces la internet şi de aplicația Vodafone Contacts. 

 

Garanţie  

Noi menţinem în permanenţă măsuri de protecție tehnice rezonabile, pentru a vă putea oferi Serviciul; cu toate 

acestea, funţionarea Serviciului este condiționată de utilizarea și disponibilitatea conexiunilor de rețea adecvate. 

Noi nu răspundem în cazul în care Serviciul este afectat de împrejurări independente de controlul nostru 

rezonabil. 

 

Serviciul este furnizat "ca atare" și, în măsura permisă de legislația aplicabilă, excludem toate declaraţiile, 

garanțiile, condițiile și orice alte condiţii care nu sunt precizate în mod expres în prezentele clauze, inclusiv orice 

garanții sau condiții implicite cu privire la neîncălcarea drepturilor terților și adecvarea pentru un anumit scop, în 

legătură cu utilizarea de către dvs. a Serviciului şi a software-ului conex. Noi nu garantăm că Serviciul va fi 

utilizabil fără întrerupere, disponibil în orice moment sau fără riscuri. Sunteți de acord că utilizarea de către dvs. 

a Serviciilor este pe propriul  dvs. risc. Nu dăm nicio garanție că Serviciul este fără erori, fără întreruperi sau alte 

defecte sau ca Serviciul vă va satisface cerințele. Ne declinăm expres orice răspundere pentru eventuale 

daunele rezultate din utilizarea acestui Serviciu sau orice alte daune, inclusiv, dar fără a se limita la, pierderi de 

profit, pierderi de date, pierderi de afaceri sau de oportunități, precum şi pentru orice pagubă sau daună care nu 

este cauzată direct de noi sau care a fost imposibil de anticipat în mod rezonabil la  momentul în care am 

încheiat prezentul acord. Clauzele prezentului acord nu aduc atingere drepturilor pe care le aveţi conferite prin 

lege și pe care nu le putem exclude prin agrearea prezentelor clauze de comun acord cu dvs.  

 

 



 

 

Datele dvs. cu caracter personal  

În cadrul procedurii de înregistrare ne veţi furniza următoarele date cu caracter personal: 

 Număr de telefon 

 Adresa email 

 Codul PIN ales 

 
Datele dvs. personale și de contact, pe care ni le furnizaţi la înregistrarea pentru utilizarea Serviciului, se stochează 

într-o locație sigură pe severele Vodafone. 

Adresa dvs. de e-mail este folosită pentru vă trimite mesaje e-mail de sistem, cum ar fi confirmarea înregistrării dvs. 

și memo-uri privind parola dvs., actualizări despre modificările aduse acestui serviciu, inclusiv eventuale notificări pe 

care va  trebui să vi le trimitem cu privire la utilizarea de către dvs. a Serviciului. Vă asigurăm că nu vom folosi adresa 

dvs. de e-mail pentru scopuri de marketing, fără consimţământul dvs. în acest sens. Toate celelalte utilizări ale 

informațiilor dvs. cu caracter personal sunt guvernate de politica de confidenţialitate a Vodafone (vodafone.ro / 

Termeni de utilizare / Confidenţialitate), care face parte integrantă din prezentele clauze. Prin utilizarea Serviciului și 

acceptarea prezentelor clauze sunteți de acord să utilizăm datele dvs. cu caracter personal. Sunteți de acord ca 

Vodafone și reprezentaţii săi să copieze şi să stocheze astfel de date (inclusiv datele personale de identificare pe 

care le-ați inclus în conţinutul contactului dvs. sau pe care le-aţi furnizat în contul dvs. ca parte a Serviciului). Pentru 

mai multe informații, vă rugăm să consultați politica de confidențialitate Vodafone. 

Upgradări de software 

Ori de câte ori software-ul efectuează automat actualizări, upgrade-uri sau reparații, ne rezervăm dreptul de a stabili 

politici și practici de modificare a funcţionării şi disponibilităţii aplicaţiei, în scopul maximizării beneficiilor pe care 

aceasta le oferă tuturor clienţilor.  

Modificarea prezentelor clauze sau a Serviciului 

Avem dreptul de a modifica prezentele clauze şi Serviciul, în orice moment. Dacă modificările sunt de natură să vă 

dezavantajeze, vă vom transmite un preaviz de  minimum 30 de zile. Nu uitaţi că aveţi dreptul de a rezilia Serviciul în 

orice moment.  

Contact dedicat Clientului 

Pentru întrebări privind prezentele clauze, sau dacă doriţi să ne contactaţi pentru orice alt motiv, vă rugăm să 

accesaţi https://www.vodafone.ro/asistenta 

Clauză cu caracter general 

Prezentul acord este unica înţelegere între dvs. şi Vodafone, având ca obiect Serviciul. Acest acord nu acoperă 

achiziţionarea sau întreţinerea dispozitivului dvs. sau utilizarea de către dvs. a unei cartele SIM furnizată de noi.  

 


