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1. Vizitând www.maccoffee.com/md-md/, sunteți de acord cu condițiile de
utilizare stabilite mai jos:
Accesul și utilizarea site-ului www.maccoffee.com/md-md/, precum și serviciile și
softurile oferite (denumite în continuare „Site”) în Republica Moldova sunt
reglementate de termenii de utilizare (în continuare - „Termenii de utilizare”), precum
și legislația actuală a Republicii Moldova. Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni
de utilizare și nu le acceptați complet fără excepții sau rezervări, vă rugăm să părăsiți
Site-ul.

2. Drepturile de autor și alte drepturi asupra site-ului
Dreptul de proprietate, drepturile exclusive, drepturile de autor și alte drepturi
asupra Site-ului, inclusiv întregul conținut, toate textele și imaginile (denumite în
continuare „Conținut”), aparțin Future Enterprises PTE LTD (denumită în continuare
„Compania”) sau filialele sale sau alte persoane afiliate cu Compania (denumite în
continuare „afiliați”) sau alte persoane care au acordat dreptul de a le utiliza
compania în modul prevăzut de lege. Orice conținut reprezentând o marcă
comercială, un logo sau o marcă de serviciu este o marcă înregistrată a Companiei
sau a altor persoane care au acordat dreptul de a le utiliza în modul prevăzut de lege.
Sub rezerva excepțiilor prevăzute în acești Termeni de utilizare, este interzisă
utilizarea dvs. pentru orice parte a Conținutului fără permisiunea scrisă a Companiei
sau a altui titular al dreptului de autor. Compania monitorizează respectarea
drepturilor de autor și a altor drepturi, a căror încălcare este pedepsită de lege.

3. Procedura de utilizare a Site-ului
Compania permite utilizarea Site-ului astfel:
• Site-ul publică gama actuală de produse și evenimentele la care marca participă
(secțiunea „Știri”).

• Când utilizați Site-ul, trebuie să respectați legislația actuală a Republicii Moldova;
nu trebuie să distribuiți, să modificați, să copiați (cu excepția celor descrise mai sus),
să transferați, să afișați, să reutilizați, să reproduceți, să publicați, să licențiați, să
creați materiale derivate, să transferați, să vindeți sau să utilizați altfel conținutul
Site-ului fără permisiunea scrisă a Companiei;
• Nu este permisă utilizarea site-ului pentru a posta sau transmite materiale care
încalcă drepturile de proprietate intelectuală, conținut amenințător, informații false,
înșelătoare, insulte, hărțuire, calomnie, conținut vulgar, obscen, scandalos,
inflamator, pornografic, materiale blasfemante sau orice materiale care pot constitui
sau stimula un comportament care este ilegal și încalcă legislația actuală a Republicii
Moldova
- Compania va acorda asistență completă autorităților de aplicare a legii sau va pune
la dispoziție orice acte judiciare și administrative solicitate pentru informarea
organelor de stat autorizate cu privire la datele utilizatorului care a postat sau
transmis aceste informații sau materiale;

• Este interzisă preluarea site-ului pentru orice altă persoană, inclusiv moderatorul
Site-ului sau un reprezentant al Companiei sau afiliații săi, precum și a face declarații
false sau a trimite informații distorsionate despre relația dvs. cu persoanele asociate
cu Site-ul, sau aprobarea precum că Compania susține oricare dintre declarațiile
dvs.;
• Nu este permisă utilizarea Site-ului de către utilizatori în scop publicitar sau pentru
a efectua vreo mediere comercială, precum și alte operațiuni comerciale ale vreunei
părți a Site-ului, utilizarea acestuia sau drepturile de acces la acesta.

• Nu este permisă utilizarea site-ului pentru a găzdui sau transmite viruși de diferite
tipuri, fișiere sau programe de computer care pot fi dăunătoare, sunt de natură
intruziuni sau sunt create cu scopul de a deteriora sau capta rezultatele muncii sau
de a controla utilizarea oricăror hardware, software sau echipamente;

• Este interzisă utilizarea Site-ului pentru a încălca drepturile altora, precum și
prelucrarea datelor cu caracter personal ale altor utilizatori ai Site-ului;
• Este interzis să restricționați sau să împiedicați utilizarea Site-ului de către alte
persoane, să întrerupeți funcționarea Site-ului sau serverelor și rețelelelor care
sprijină funcționarea Site-ului, precum și să încalcați cerințele, procedurile, regulile și
reglementările acestor rețele;
• Este interzisă modificarea, adaptarea, traducerea, decompilarea, dezasamblarea și
reorganizarea oricărei părți a site-ului.
4. Confidențialitatea informațiilor
Compania nu colectează și nu prelucrează datele personale ale utilizatorilor siteului, cu excepția datelor pe care utilizatorul din proprie inițiativă le poate furniza în
secțiunea: „Scrie-ne”, și anume: nume (acesta poate fi un pseudonim, utilizatorul
decide cum să-l contacteze) , E-mail. Toate celelalte corespondențe și materiale
trimise site-ului, cum ar fi întrebări, comentarii, sugestii etc. nu este considerat
confidențial. E-mailul și alte corespondențe nu sunt criptate sau protejate în alt mod.
Dvs. declarați și garantați că toate informațiile furnizate de dvs. în legătură cu
utilizarea site-ului sunt în prezent autentice, exacte și complete. Sunteți de acord că,
dacă informațiile pe care le furnizați sunt false, inexacte, depășite sau incomplete,
putem refuza în utilizarea Site-ului.
5. Limitarea răspunderii
Utilizați datele disponibile din acest site, la riscul dumneavoastră. Nici compania,
nici persoanele afiliate acesteia, nici alte persoane care participă la crearea,
eliberarea și implementarea activității site-ului, nici directorii, managerii, angajații,
nu poarta răspundere pentru daunele cauzate de utilizatorii site-ului, pentru
rezultatul de utilizare a site-ului,
excepție fiind cazurile demonstrate juridic de catre organele competente precum că
prejudiciul a fost cauzat de către companie, entitățile sale afiliate sau alte persoane

implicate în crearea, producerea și implementarea funcționării site-ului sau a
directorilor, managerilor, angajaților, agenților, membrilor și acționarilor lor , prin
neglijarea intenționată a obligațiilor lor.

6. Link-uri către site-uri web terțe
Site-ul poate conține link-uri către site-uri și materiale deținute sau operate de terți.
Aceste link-uri sunt furnizate numai pentru comoditatea utilizatorilor. Compania nu
controlează și nu este responsabilă pentru conținutul, regulile de protecție a vieții
private și securitatea acestor site-uri. Compania nu este responsabilă pentru
utilizatorii Site-ului dacă aceste site-uri aparțin terților și:

• încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale oricărui terț, conțin informații
inexacte, incomplete sau eronate;
• sunt nepotrivite pentru scopuri comerciale sau alte scopuri specifice;
• nu oferă suficientă securitate;
• conțin viruși sau alte elemente dăunătoare; sau
• conțin informații calomnioase sau defăimătoare.

Compania nu acceptă conținutul, produselelor sau serviciilor oferite de astfel de siteuri. Setând link-uri către astfel de site-uri, faceți acest lucru pe propriul risc și fără
permisiunea Companiei.

7. Încetarea accesului sau utilizarea Site-ului
Sunteți de acord că Compania poate, la discreția sa, în orice moment și din orice
motiv să vă refuze accesul la Site și la Materiale Speciale, inclusiv dacă Compania

consideră că ați încălcat sau nu ați respectat acești Termeni de utilizare. În acest caz,
pierdeți imediat dreptul de a utiliza Site-ul și Materialele Speciale. Sunteți de acord că
accesul sau utilizarea Site-ului poate fi încheiată fără notificare prealabilă cu sistarea
la toate datele și fișierele asociate acestora și / sau accesul ulterior la aceste date și
fișiere.

8. Modificarea Termenilor de utilizare
Compania poate oricând, fără notificare prealabilă, să facă modificări ale acestor
Termeni de utilizare prin actualizarea acestui document. Deoarece efectul
documentelor revizuite vă vizează pe dvs., trebuie să vizitați periodic această pagină
și să consultați Termenii de utilizare. Data ultimei revizuiri a Termenilor de utilizare
este indicată sub inscripția „ULTIMA ACTUALIZARE” din partea de sus a
documentului.

Toate conținuturile și serviciile furnizate de site și care nu sunt disponibile la
momentul „ULTIMA EDIȚIE” de mai sus sunt incluse automat în servicii atunci când
apar pe site. Orice software și instrumente furnizate de Site și care nu sunt disponibile
la „ULTIMA EDIȚIE” de mai sus sunt considerate automat software, în conformitate
cu acești Termeni de utilizare, atunci când apar pe Site. Când utilizați materialele
speciale sau software furnizate de site, vă dați acordul de a respecta toate
instrucțiunile, regulile și condițiile suplimentare aplicabile acestora, care sunt incluse
în aceste condiții de referință.

9. Modificări ale site-ului

Compania are dreptul, oricând, periodic, total sau parțial, temporar sau
permanent: să schimbe, să încheie sau să închidă Site-ul, materiale sau software
speciale, cu sau fără o notificare prealabilă; restricționînd accesul la Site oricărei
persoane, teritorii geografice sau jurisdicții; să perceapă o taxă pentru accesul la site;
să modifice și / sau anuleaze taxa asociată Site-ului; și / sau să ofere anumite
caracteristici unora sau tuturor utilizatorilor ai Site-ului. Dvs. recunoașteți că nici
Compania, nici entitățile afiliate nu sunt responsabile pentru dvs. sau oricare terță
parte pentru orice schimbare și închidere temporară sau permanentă, parțială sau
completă a Site-ului, precum și pentru orice materiale speciale, software, conținut,
lucrări, funcții sau produse oferite pe Site. Utilizarea Site-ului după astfel de
modificări înseamnă că le acceptați.

10. Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor
Acești Termeni de utilizare, precum și regulile de utilizare a Site-ului sunt
reglementate de legile Republicii Moldova. În cazul unui litigiu, Compania și
utilizatorul trebuie să ia toate măsurile pentru a rezolva într-un mod prietenos, prin
negocieri, eventualele dispute și contradicții care pot apărea între ele. În cazul în care
părțile nu reușesc să rezolve pe cale amiabilă litigiul sau contradicțiile dintre ele,
aceste dispute și contradicții trebuie să fie sesizate instanței de judecată pentru
soluționare în conformitate cu legislația aplicabilă.

11. Adrese pentru ca utilizatorii să depună oferte și reclamații
Dacă utilizatorii site-ului au sugestii către companie, le pot lăsa pe site în secțiunea
„Trimiteți-ne prin e-mail”. Toate revendicările care apar în urma utilizatorilor, le pot
trimite companiei la: 19700, Zolotonosha, Cherkasy region, Shevchenki str. 235A, tel
+38 (04737) 29203 E-mail : reception@fesukr.com.ua, sau Agenției pentru Protecția
Consumatorilor și Supravegherea Pieței contactînd linia verde 0 800 28 0 28.

12. Nu este valabil acolo unde este interzis

Ne rezervăm dreptul de a restricționa accesul la acest Site, precum și furnizarea
oricărui serviciu oricărei persoane, în orice regiune geografică sau jurisdicție, la
discreția noastră și în orice moment.

