Termeni și condiţii Promoție “Netflix” (“Promoția”)
I. GENERALITĂŢI
Prezentul document descrie și prezintă Termenii și condiţiile de aplicare ale Promoţiei. Pentru claritate şi o mai
bună înțelegere a Promoţiei, puteți să aveți în vedere şi secțiunea de “Întrebări frecvente” care poate fi consultată
prin accesarea următorului link: www.vodafone.ro/netflix
Promoţia este oferită de VODAFONE ROMÂNIA S.A. cu sediul în str. Barbu Văcărescu nr. 201, et. 8, sector 2,
București, România, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/9852/1996, cod unic de înregistrare (RO)
8971726, cont bancar nr. RO79 INGB 0001 0081 5834 8920, deschis la Banca ING BANK, capital social subscris
și vărsat de 70.550.833,36 lei (“Vodafone România”) clienţilor eligibili conform punctului II, subpunctul 2.3.
de mai jos (“Clienți eligibili”). Aceștia vor fi denumiţi în continuare “Termenii și condiţiile Promoţiei”.
Prin Promoţie, Vodafone România asigură Clienţilor eligibili acces condiţionat, limitat ca durată și teritorial, la
serviciul “Netflix” (“Serviciul Netflix”). Abonamentele eligibile sunt cele precizate la punctul II, subpunctul 2.3.
de mai jos.
Serviciul Netflix este furnizat de societatea olandeză Netflix Internaţional B.V, cu sediul social în Olanda,
(“Netflix”). Serviciul Netflix reprezintă un serviciu la cerere de vizualizare conţinut audiovizual (“video on
demand”). Serviciul Netflix este furnizat conform Termenilor și condiţiilor de utilizare ale Serviciului Netflix
disponibile, pe pagina de internet https://help.netflix.com/legal/termsofuse(“Termeni și condiţii Netflix”).
În scop de clarificare, cu privire la Serviciul Netflix, Vodafone România informează Clienţii eligibili după cum
urmează:
- Netflix este singurul responsabil atât pentru furnizarea Serviciului Netflix către Clienţii eligibili;
- prin activarea Promoţiei, Clienţii eligibili care nu sunt clienţi Netflix devin în mod automat clienţi Netflix.
Raportul dintre Clienţii eligibili şi Netflix este guvernat de Termenii și condiţiile Netflix ;
- Clienţii eligibili care activează Promoţia trebuie să respecte, de asemenea, și Termenii și condiţiile Netflix, În caz
de divergenţe între Termenii și condiţiile Netflix și Termenii si condiţiile Promoţiei, vor prevala Termenii și
condiţiile Netflix. Vodafone România nu este responsabil faţă de Clienţii eligibili care activează Promoţia dacă
aceștia nu indeplinesc condiţiile de eligibilitate stabilite prin Termenii și Condiţiile Netflix.
Vodafone România își rezervă dreptul de a aduce unilateral modificări acestor Termeni și condiţii Promoţie,
indiferent de motiv. Orice astfel de modificare intră în vigoare de la data publicării sale pe pagina de internet
www.vodafone.ro, pentru viitor. Vodafone România poate informa Clienţii eligibili asupra oricarei modificări a
Termenilor și condiţiilor Promoţie prin orice mijloace rezonabile (de exemplu: SMS, e-mail etc).

II. DESCRIERE PROMOŢIE
2.1. Perioadă
Promoţia se desfășoară în perioada 19.11.2020 – 15.01.2021 (inclusiv). Promoţia poate fi prelungită sau
suspendată de Vodafone România , informându-se corespunzător Clienții eligibili.
2.2. Teritoriu
Promoţia se desfășoară exclusiv pe si pentru teritoriul Românei.
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2.3. Clienţi eligibili
2.3.1. Pot participa la Promoția oferită de Vodafone în termenii şi condițiile aici prevăzute, următoarele categorii
de (potențiali ) clienți (şi) ai Vodafone România:
a) persoana fizică care nu are servicii de la Vodafone România şi achiziționează de la această societate
în perioada menționată la art. 2.1. de mai sus un abonament de servicii de comunicații electronice
mobile începând cu RED 14. În acest caz, perioada în care Clienții eligibili beneficiaza de Serviciul
Netflix în termenii Promoției este de 6 (sase) luni.
b) persoana fizică având contractat orice abonament de servicii de comunicații electronice de voce
mobilă cu Vodafone România şi care, în perioada menționată la art. 2.1. de mai sus, achiziționează
de la Vodafone România un pachet nou de servicii de comunicații electronice fixe incluzând şi
serviciul de internet fix 500 Mbps si televiziune digitala. În acest caz, perioada în care Clienții
eligibili beneficiază de Serviciul Netflix în termenii Promoției este de 12 (douasprezece) luni.
c) persoana fizică având contractat orice abonament de servicii de comunicații electronice fixe cu
Vodafone România şi care, în perioada menționată la art. 2.1. de mai sus, achiziționează de la
Vodafone România un abonament nou de servicii de comunicații electronice de voce mobilă
începând cu RED 12. În acest caz, perioada în care Clienții eligibili beneficiaza de Serviciul Netflix în
termenii Promoției este de 12 (douasprezece) luni.
d) persoana fizică având contractat orice abonament de servicii de comunicații electronice mobile sau fixe
cu Vodafone România şi care, în perioada menționată la art. 2.1. de mai reinnoieste pe 2 ani
abonamentul de servicii de voce mobilă, ca parte a unei oferte personalizate ce poate fi oferită de
Vodafone România conform politii comerciale proprii . În acest caz, perioada în care Clienții eligibili
beneficiaza de Serviciul Netflix în termenii Promoției este de 3 (trei) luni.
2.3.2. Vodafone România îşi rezervă dreptul să modifice oricând, conform politicii comerciale proprii,
abonamentele de servicii de comunicații electronice fixe sau mobile eligibile, atât pentru ofertele de achiziții, cât
şi pentru ofertele de retenție.
2.3.3. În scopul evitării oricărui dubiu:
Promoția se acordă în considerarea calității (şi) de client Vodafone România;
daca un Client eligibil al Vodafone România, beneficiar al Serviciului Netflix, ca urmare a Promoției,
pentru o durată de 6 luni, devine Client eligibil comun Vodafone România, va beneficia de serviciile
Netflix pentru încă o perioada adițională de 6 luni. Astfel, un Client eligibil poate primi Serviciul Netflix
pentru o perioadă de maxim 12 luni;
Clienţii eligibili pot fi sau nu clienţi Netflix la data achiziţionării Promoţiei.
2.4. Beneficiu
Pentru a beneficia de Promoţie, Clienţii Eligibili trebuie să activeze Promoţia pană la data de 28 mai 2021
(“Termen activare Promoţie”).
Clienţii Eligibili care activează Promoţia beneficiază, de o perioadă de 3, 6 sau 12 luni consecutive de acces la
pachetul “Standard” disponibil în cadrul Serviciului Netflix, în valoare de 9.99 EURO (taxe incluse) per
lună. Astfel, valoarea totală a beneficiului Promoţiei este de 29.97 Euro, 59.94 Euro sau 119.88 euro (taxe
incluse) . Pachetul Netflix „Standard” oferă acces la conţinut audiovizual în format HD și la doua vizualizări
simultane.
Cu toate acestea, Clienţii eligibili, după activarea Promoţiei, au posibilitatea să opteze pentru oricare dintre
celelalte două pachete disponibile în cadrul Serviciului Netflix, respectiv “Basic”, în valoare de 7.99 EURO (taxe
incluse) per lună și “Premium”, în valoare de 11.99 (taxe incluse) per lună, cu consecinţa modificării
corespunzătoare a perioadei de acces la Serviciul Netflix pănă la consumarea integrală a valorii totale a
beneficiului Promoţiei. Astfel, în cazul pachetului Netflix “Basic”, perioada de acces se va mări, iar, în
cazul pachetului Netflix “Premium”, perioada de acces se va micșora. Schimbările efectuate de catre Client
in acest fel nu vor afecta creditul primit in contul Netflix insă creditul respectiv aplicat la un abonament Netflix
diferit, va altera durata promoţională (numărul de luni) al Promoţiei. Descrierea în detaliu a pachetelor Netflix
este disponibilă pe pagina de internet www.netflix.com.
Pentru claritate, pe durata Promoţiei, Serviciul Netflix poate fi modificat oricând de Netflix (atât din punct de
vedere al conţinutului, cât și din punct de vedere al pachetelor comercializate), însă aceste modificări nu vor
afecta valoarea totală a beneficiului Promoţiei (credit). In acest caz creditul acordat conform Promoţiei in contul
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Netflix rămane neschimbat dar o potenţială schimbare de preţuri poate conduce la o modificare a numărului de
luni corespondente creditului, acestea se vor ajusta in consecinţă. Valorea totală a beneficiului Promoţiei poate
fi aplicată diferitelor pachete comercializate de Netflix. Schimbările de această natură pot conduce la o ajustare
a numărului de luni corespondente creditului acordat.
Perioada de acces la Serviciile Netflix (de 3, 6 luni sau 12 luni consecutive sau modificată după cum se detaliază
mai sus) începe să curgă de la data activării Promoţiei, după cum se detaliză la subpunctul 2.5. de mai jos.
[Exemplu: Dacă un Client eligibil activează Promoţia de 6 luni de Netflix în data de 20.11.220, acesta va avea
acces la Serviciile Netflix în perioada 20.11.2020 - 20.05.2021.]
Beneficiul Promoţiei este, prin natura lui, un credit în contul Netflix al Clienţilor eligibili care activează Promoţia
și:
(i) este personal și NU se poate transfera în nicio modalitate;
(ii) NU se cumulează cu alte promoţii Netflix, oricând valabile;
(i) NU se poate converti în bani, în credit la servicii telecom, în carduri cadou oferite de Netflix sau în orice alte
beneficii de valoare echivalentă, indiferent de natura lor, care ar putea fi oferite de Netflix sau Vodafone România.
Clienţii eligibili care NU activează Promoţia NU sunt îndreptăţiţi la plata niciunei contraprestaţii, indiferent de
natura acesteia și, prin acceptarea Termenilor și condiţiilor Promoţiei, sunt de acord că orice astfel de pretenţii
sunt neîntemeiate.
Beneficiul Promoţiei SE SUSPENDĂ SAU ÎNCETEAZĂ în toate cazurile în care SE SUSPENDĂ SAU ÎNCETEAZĂ
furnizarea serviciilor achiziţionate de Clienţii eligibili în baza abonamentelor eligibile. Perioada suspendării NU
prelungește perioada beneficiului PROMOŢIEI. Clienţii eligibili care se află în oricare dintre situaţiile aici
menţionate NU sunt îndreptăţiţi la plata niciunei contraprestaţii, indiferent de natura acesteia și, prin acceptarea
Termenilor și condiţiilor Promoţiei, sunt de acord că orice astfel de pretenţii sunt neîntemeiate.
DUPĂ EXPIRAREA BENEFICIULUI PROMOŢIEI: Clienţii eligibili care, au activat promoția Netflix, au posibilitatea să
se dezaboneze de la Serviciul Netflix, după cum urmează: Clienții eligibili vor primi un sms de reamintire a
terminării perioadei promoționale împreuna cu un link care duce catre platforma Vodafone de unde Clientul
eligibil poate efectua dezabonarea care va reprezenta finalul beneficiului Promiției Clienţii eligibili care au activat
Promoția și nu se dezabonează vor fi trecuţi în mod automat în plata, datorând contravaloarea pachetului Netflix
“Standard” sau a pachetului Netflix pentru care au optat după cum s-a detaliat mai sus. Pentru Clienții eligibili
care au activat Promoția pe un cont Netflix nou, plata se va efectua prin intermediul plații pe factura Vodafone.
În cazul clienţilor care au activat pe un cont Netflix existent, plata se va realiza prin metoda de plata aleasă de
Clientul eligibil pentru acel cont.
2.5. ACTIVARE PROMOŢIE
Clienţii eligibili trebuie să activeze Promoţia în Termenul de Activare menţionat la subpunctul 2.4.
de mai sus.
Clienţii eligibili definiti in sectiunea II paragraful 2.3.1 a), b), c) si d)- clienti de voce mobilă sunt
de acord că pot valorifica beneficiul Promoţiei numai după îndeplinirea tuturor formalităţilor cerute, după cum
urmează:Se accesează link-ul primit prin sms la activarea abonamentului eligibil de promoție Netflix, se acceptă

Termenii și condiţiile, se creează un nou cont Netflix sau se introduce un cont existent Netflix pe care dorește să
primescă oferta, descarcă aplicaţia Netflix (pe dispozitiv compatibil sau accesează www.netflix.com de pe PC și
se autentifica cu contul pentru care a optat să primească promoția Netflix. Lista completa de dispozitivelor
compatibile este disponibilă pe https://devices.netflix.com.
III. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
Toate drepturile de proprietate intelectuala asupra Promoţiei și Serviciului Netflix ( de exemplu: brevete de
invenţii, mărci, drepturi de autor, drepturi conexe dreptului de autor, know-how), inclusiv asupra oricărei retele
tehnice prin care este furnizat Serviciul Netflix, a conţinutului Serviciului Netflix și a aplicaţiilor prin care se
activează Promoţia și Serviciul Netflix, prezente sau viitoare, aparţin în integralitate Vodafone România și/sau
Netflix, iar Clienţii eligibili nu dobândesc niciun drept de proprietate intelectuală asupra acestora. Astfel, dar făra
a se limita la, Clienţi eligibili NU au dreptul să copieze, să distribuie, să radiodifuzeze, să retransmită, să comunice
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public, să adapteze, să împrumute, să închirieze sau să exploateze în orice alt mod, integral sau parţial, conţinutul
Serviciului Netflix sau oricare dintre produsele purtatoare de drepturi de proprietate intelectuala constand in,
decurgand din sau avand legătura cu Promoţia și/sau Serviciul Netflix.
Utilizarea de către Clienţii eligibili sau cu autorizarea Clienţior eligibili a produselor purtatoare de drepturi de
proprietate intelectuala constand in, decurgand din sau avand legătura cu Promoţia și/sau Serviciul Netflix ( de
exemplu: filmele, muzica, marca „Vodafone”, marca „Netflix”, materialele despre filme) în orice alt mod decât cel
autorizat prin Termenii și condiţiile Promoţiei și Termenii și condiţiile Netflix (“Utilizare ilicită”), precum și orice
tentativă de Utilizare ilicită poate constitui infracţiune și se pedepsește conform legilor aplicabile în vigoare. Se
consideră Utlizare ilicită și pasivitatea Clienţilor eligibilor care, luând la cunoștinţă despre o Utilizare ilicită pe
contul lor, nu o denunţă și/sau nu intervin să o stopeze.
IV. UTILIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Vodafone Romania este inregistrat in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 17
si nr. 2191. 6
V. RĂSPUNDERE
Vodafone România NU este răspunzător fată de Clienţii eligibili pentru furnizarea Serviciului Netflix sau modul în
care Netflix alege să-l presteze, inclusiv pentru nefuncţionarea Serviciului Netflix.
Vodafone România NU este răspunzător fată de Clienţii eligibili sau terţe persoane pentru nicio daună, pierdere
de profit, beneficii nerealizate, ratarea unor ocazii de afaceri sau alte pierderi suferite de oricare dintre aceștia,
rezultate direct sau indirect din folosirea necorespunzatoare a Promoţiei și/sau a Serviciului Netflix (inclusiv orice
website-uri sau aplicaţii aparţinând Vodafone România sau Netflix, echipamente de comunicatii).
Vodafone România NU este răspunzător fată de Clienţii eligibili pentru orice pierderi sau daune cauzate de un
atac „denial-of-service”, virusi” sau alte materiale nocive tehnologic, care pot infecta calculatorul, programele
de calculator, datele sau alte dispozitive utilizate de Clienţii eligibili ca urmare a activării Promoţiei și/sau a
folosirii Serviciului Netflix (inclusiv ca urmare a descărcării oricarei aplicaţii aparţinând Netflix).
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