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Acord de licență pentru utilizatorul final („Acord”) 

Ultima actualizare: 29 noiembrie 2021 

Citiți cu atenție acest Acord de licență pentru utilizatorul final înainte de a 

face clic pe butonul „De acord”, prin care descărcați sau folosiți aplicația 

Spectroo Player Android. 

Interpretare și Definiții 

Interpretare 

Cuvintele a căror literă inițială este scrisă cu majuscule au semnificațiile 

definite în continuare în prezentul Acord. Următoarele definiții vor avea 

același înțeles, indiferent dacă apar la singular sau la plural. 

Definiții 

În sensul prezentului Acord de licență pentru utilizatorul final: 

Acord se referă la prezentul Acord de licență pentru utilizatorul final 

care reprezintă întregul acord dintre Dvs. și  Companie privind utilizarea 

Aplicației. 

Aplicație înseamnă programul software furnizat de Companie și 

descărcat de Dvs. pe Dispozitivul dvs. din contul unui Magazin de 

aplicații, program denumit Spectroo Player Android. 

Magazin de aplicații înseamnă serviciul de distribuție digitală operat și 

dezvoltat de Apple Inc. (Apple App Store) sau Google Inc. (Google Play 

Store) prin care Aplicația este descărcată pe Dispozitivul dumneavoastră. 

Compania (denumită fie „Compania”, „Noi”, „Nouă” sau „Nostru/Noastră” 

în prezentul Acord) se referă la Spectroo Software SRL, cu sediul în str. 

Reconstructiei, nr.2A, ap.1. 

Conținut se referă la conținutul de tip text, imagine sau alte informații 

care pot fi postate, încărcate, conectate sau puse la dispoziție în alt 

mod de către Dvs., indiferent de forma conținutului respectiv. 

Țară se referă la: România 

Dispozitiv înseamnă orice dispozitiv care poate accesa Aplicația, cum ar 

fi un calculator, un telefon mobil sau o tabletă digitală. 

Partajare în familie / Grupul familiei vă permite să partajați aplicațiile 

descărcate prin  Magazinul de aplicații cu alți membrii ai familiei,  
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permițând acestora să vizualizeze și să descarce aplicații eligibile unii de 

la ceilalți pe Dispozitivele asociate. 

Servicii furnizate de terți înseamnă orice servicii sau conținut (inclusiv 

date, informații, aplicații și alte servicii sau produse) furnizate de o terță 

parte care pot fi afișate, incluse sau puse la dispoziție de către Aplicație.  

Dumneavoastră / Dvs. înseamnă persoana care accesează sau utilizează 

Aplicația sau compania sau altă entitate juridică în numele căreia 

respectiva persoană accesează sau utilizează Aplicația, după caz. 

Consimțământ 

Prin apăsarea butonului „De acord”, descărcarea sau utilizarea Aplicației, 

acceptați că aveți obligația de  a respecta termenii și condițiile prezentului 

Acord. Dacă nu agreați termenii și condițiile prezentului Acord, nu faceți clic pe 

butonul the „De acord”, nu descărcați și nu utilizați Aplicația. 

Acest Acord este un document legal între Dvs. și Companie și guvernează 

utilizarea de către Dvs. a Aplicației puse la dispoziție de către Companie.  

Prezentul Acord este încheiat doar între Dvs. și Companie și nu cu Magazinul 

de aplicații. Prin urmare, Compania este singura responsabilă pentru Aplicație 

și conținutul acesteia. Deși Magazinul de aplicații nu constituie parte a 

prezentului Acord, are dreptul de a-l pune în aplicare împotriva Dvs. în calitate 

de beneficiar terț în legătură cu utilizarea de către Dvs. a Aplicației.  

Deoarece Aplicația poate fi accesată și utilizată de alți utilizatori, de exemplu 

prin Partajare în familie/Grupul familiei sau prin licență de volum, utilizarea 

Aplicației de către acești utilizatori se supune în mod expres prezentului Acord. 

Aplicația vă este oferită în baza unei licențe, nu vă este vândută, de către 

Companie în vederea utilizării doar în conformitate cu termenii prezentului Acord. 

Licența 

Utilizarea licenței 

Compania vă acordă o licență limitată revocabilă, neexclusivă și netransferabilă 

pentru a descărca, instala și utiliza Aplicația strict în conformitate cu termenii 

prezentului Acord.  
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Puteți utiliza Aplicația numai pe un Dispozitiv pe care îl dețineți sau îl 

controlați și în conformitate cu termenii și condițiile Magazinului de aplicații.  

Licența vă este acordată de către Companie pentru a fi utilizată exclusiv în 

scopuri personale, necomerciale și doar în conformitate cu termenii prezentului 

Acord. 

Restricțiile licenței 

Sunteți de acord să nu faceți și să nu permiteți altora să facă următoarele: 

• Licențiați, vindeți, închiriați, cesionați, distribuiți, transmiteți, găzduiți, 

externalizați, dezvăluiți sau exploatați în alt mod Aplicația în scopuri 

comerciale sau puneți Aplicația la dispoziția unei terțe părți. 

• Copiați sau utilizați Aplicația în alte scopuri decât cele permise în secțiunea 

'Utilizarea licenței' de mai sus. 

• Modificați, realizați lucrări derivate, dezasamblați, decriptați, compilați 

invers sau elaborați inginerie inversă asupra oricărei părți a Aplicației. 

• Eliminați, modificați sau ascundeți orice notificare de proprietate (inclusiv 

orice notificare privind drepturile de autor sau marcă comercială) a 

Companiei sau a afiliaților, partenerilor, furnizorilor sau licențiatorilor 

aplicației. 

Proprietate intelectuală 

Aplicația, inclusiv și fără limitare la toate drepturile de autor, brevetele, 

mărcile comerciale, secretele comerciale și alte drepturi de proprietate 

intelectuală sunt și vor rămâne proprietatea unică și exclusivă a Companiei.  

Compania nu va fi obligată să vă despăgubească sau să vă apere cu privire la 

reclamațiile terților care ar putea decurge din sau în legătură cu Aplicația. În 

măsura în care Compania este obligată să ofere despăgubiri conform 

legislației în vigoare, Compania, nu Magazinul de aplicații, va fi singura 

responsabilă cu investigarea, apărarea, soluționarea și achitarea oricărei 

reclamații conform căreia Aplicația sau utilizarea de către Dvs. a acesteia 

încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale terților. 
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Modificări aduse Aplicației 

Compania își rezervă dreptul de a modifica, suspenda sau întrerupe, temporar 

sau permanent, Aplicația sau orice serviciu la care se conectează, cu sau fără 

notificare și fără răspundere față de Dvs. 

Actualizări ale Aplicației 

Compania poate oferi din când în când îmbunătățiri sau perfecționări ale 

caracteristicilor/funcționalității Aplicației, care pot include corecții, remedieri 

de erori, actualizări, upgrade-uri și alte modificări. 

Actualizările pot modifica sau șterge anumite caracteristici și/sau 

funcționalități ale Aplicației. Sunteți de acord că Compania nu are obligația (i) 

să vă furnizeze Actualizări sau (ii) să continue să vă furnizeze sau să activeze 

anumite caracteristici și/sau funcționalități ale Aplicației. 

În plus, sunteți de acord că toate actualizările sau orice alte modificări (i) 

constituie parte integrantă a Aplicației și (ii) se supun termenilor și condițiilor 

prezentului Acord. 

Mentenanță și Asistență 

Compania nu oferă mentenanță sau asistență pentru descărcarea și utilizarea 

Aplicației. În măsura în care legislația în vigoare impune asigurarea serviciilor 

de mentenanță sau asistență, Compania, nu Magazinul de aplicații, va fi cea 

obligată să furnizeze astfel de servicii de mentenanță sau asistență. 

Servicii furnizate de terți 

Aplicația poate afișa, include sau pune la dispoziție conținut al terților (inclusiv 

date, informații, aplicații și alte produse sau servicii) sau poate oferi link-uri 

către site-uri web sau servicii terțe. 

Consimțiți și agreați că Compania nu va fi responsabilă pentru serviciile 

furnizate de terți, inclusiv pentru acuratețea, exhaustivitate, punctualitatea, 

valabilitatea, conformitatea cu drepturile de autor, legalitatea, decența, 

calitatea sau orice alt aspect al acestora. Compania nu își asumă și nu va avea  
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nicio răspundere sau responsabilitate față de Dvs. sau de orice altă persoană 

sau entitate în legătură cu serviciile furnizate de terți. 

Aveți obligația de a respecta termenii contractuali aplicabili ai terților atunci 

când utilizați Aplicația. Serviciile terțe și linkurile către acestea sunt furnizate 

numai ca o facilitate pentru Dvs. și Dvs. le accesați și le utilizați în întregime pe 

propriul risc și sub rezerva termenilor și condițiilor respectivilor terți. 

Durata și încetarea 

Acest Acord va rămâne în vigoare până la rezilierea sa de către Dvs. sau de 

către Companie. Compania poate, la discreția sa exclusivă, în orice moment și 

din orice motiv sau fără motiv, să suspende sau să rezilieze prezentul Acord cu 

sau fără notificare prealabilă. 

Prezentul Acord va înceta imediat, fără o notificare prealabilă din partea 

Companiei, în cazul în care nu veți respecta prevederile prezentului Acord. De 

asemenea, puteți rezilia prezentul Acord ștergând Aplicația și toate copiile 

acesteia de pe Dispozitivul dumneavoastră sau de pe calculator. 

La data încetării prezentului Acord, veți înceta orice utilizare a Aplicației și veți 

șterge toate copiile Aplicației de pe Dispozitivul dvs.. 

Încetarea prezentului Acord nu va limita niciunul dintre drepturile sau 

remedierile Companiei în virtutea legii sau a echităţii în cazul încălcării de către 

Dvs. (pe durata acestui Acord) a oricăreia dintre obligațiile care vă revin 

conform prezentului Acord. 

Despăgubiri 

Sunteți de acord să despăgubiți și să eliberați de răspundere Compania și 

părinții, filialele, afiliații, directorii, angajații, agenții, partenerii și licențiatorii 

acesteia (dacă există) în legătură cu orice reclamație sau solicitare, inclusiv 

onorariile rezonabile ale avocaților, cauzate de sau care decurg din: (a) 

utilizarea Aplicației; (b) încălcarea prezentului Acord sau a oricărei legi sau 

reglementări; sau (c) încălcarea oricărui drept al unei terțe părți. 
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Fără garanție 

Aplicația vă este furnizată "CA ATARE" și "CONFORM DISPONIBILITĂȚII" și cu 

toate defectele, fără nicio garanție de niciun fel. În limita maximă permisă de 

legislația în vigoare, Compania, în nume propriu și în numele afiliaților săi și al 

licențiatorilor și furnizorilor de servicii aferenți, declină în mod expres toate 

garanțiile, fie explicite, implicite, statutare sau de altă natură, cu privire la 

Aplicație, inclusiv toate garanțiile implicite de vandabilitate, compatibilitate cu 

un anumit scop, titlu și neîncălcare, precum și garanțiile care pot apărea din 

cursul tranzacției, cursul performanței, utilizarea sau practica comercială. 

Fără a se limita la cele de mai sus, Compania nu oferă nicio garanție sau 

angajament și nu face nicio declarație de niciun fel că Aplicația va îndeplini 

cerințele Dumneavoastră, va aduce rezultatele dorite, va fi compatibilă sau va 

funcționa cu alt software, aplicații, sisteme sau servicii, va funcționa fără 

întrerupere, va îndeplini orice standarde de performanță sau fiabilitate sau că 

va fi fără erori sau că orice erori sau defecte pot sau vor fi corectate. 

Fără a se limita la cele de mai sus, nici Compania, nici furnizorii companiei nu 

dau nicio declarație sau garanție de niciun fel, explicită sau implicită: (i) cu 

privire la funcționarea sau disponibilitatea Aplicației, sau la informații, 

conținut și materiale sau produsele incluse în aceasta; (ii) că Aplicația va 

funcționa fără întreruperi sau fără erori; (iii) cu privire la acuratețea, 

fiabilitatea sau actualitatea informațiilor sau conținutului furnizate prin 

Aplicație; sau (iv) că Aplicația, serverele sale, conținutul sau e-mailurile trimise 

de la sau în numele Companiei sunt lipsite de viruși, scripturi, cai troieni, viermi 

informatici, malware, bombe cu ceas sau alte elemente dăunătoare. 

Unele jurisdicții nu permit excluderea anumitor tipuri de garanții sau limitări 

ale drepturilor legale aplicabile ale unui consumator, astfel încât unele sau 

toate excluderile și limitările de mai sus s-ar putea să nu vi se aplice. Dar, într-

un astfel de caz, excluderile și limitările prevăzute în această secțiune vor fi 

aplicate în cea mai mare măsură aplicabilă conform legislației în vigoare. În 

măsura în care există o garanție conform legii care nu poate fi negată, 

Compania, nu Magazinul de aplicații, va fi singurul responsabil pentru această 

garanție. 
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Limitarea răspunderii 

În ciuda oricăror daune pe care le-ați putea suferi, întreaga răspundere a 

Companiei și a oricăruia dintre furnizorii săi în temeiul prevederilor prezentului 

Acord și remedierile Dumneavoastră exclusive pentru toate cele de mai sus vor 

fi limitate la suma plătită efectiv de Dvs. pentru Aplicație sau prin intermediul 

Aplicației sau 100 USD dacă nu ați achiziționat nimic prin Aplicație. 

În limita maximă permisă de legea aplicabilă, în nici un caz Compania sau 

furnizorii săi nu vor fi răspunzători pentru daune speciale, incidentale, indirecte 

sau rezultate pe cale de consecință (inclusiv, dar fără a se limita la, daune pentru 

pierderea de profit, pierderea de date sau alte informații, pentru întreruperea 

activității, pentru vătămarea personală, pierderea confidențialității care rezultă 

din sau sunt în orice fel legate de utilizarea sau incapacitatea de a utiliza 

Aplicația, software-ul terților și/sau hardware-ul terților utilizate cu Aplicația 

sau aflate în altfel de legătură cu prevederile prezentului Acord), chiar dacă 

Compania sau furnizorii au fost informați cu privire la posibilitatea unor astfel de 

daune și chiar dacă remedierea nu își atinge scopul de bază. 

Unele state/jurisdicții nu permit excluderea sau limitarea daunelor incidentale 

sau rezultate pe cale de consecință, astfel încât limitarea sau excluderea de 

mai sus este posibil să nu se aplice în cazul Dvs..  

Înțelegeți și agreați în mod expres că Magazinul de aplicații, filialele și afiliații 

săi și licențiatorii săi nu vor fi răspunzători față de Dvs. în temeiul vreunei 

teorii a răspunderii pentru daune directe, indirecte, incidentale, daune apărute 

pe cale de consecință, particulare sau tipice, care ar putea fi suferite de Dvs., 

inclusiv orice pierdere de date, indiferent dacă Magazinul de aplicații sau 

reprezentanții săi au fost anunțați sau ar fi trebuit să fie conștienți de 

posibilitatea apariției unor astfel de pierderi. 

Separabilitate și renunțare 

Separabilitate 

Dacă orice prevedere a prezentului Acord este considerată inaplicabilă sau 

invalidă, o astfel de prevedere va fi modificată și interpretată pentru a 

îndeplini obiectivele unei astfel de prevederi în cea mai mare măsură posibilă,  

http://www.spectroo.eu/


Spectroo Software SRL 

J32/1301/2017 I RO 38102059 

  Reconstrucției 2A, Ap.1   

Cod poștal : 550129, Sibiu Tel: +40 372 794 772  

www.spectroo.eu 

 

în conformitate cu legislația aplicabilă, iar prevederile rămase vor rămâne în 

vigoare și vor produce efecte depline. 

Renunțare 

Cu excepția cazurilor prevăzute în prezentul document, eșecul de a exercita un 

drept sau de a solicita îndeplinirea unei obligații în temeiul prezentului Acord 

nu va afecta capacitatea unei părți de a exercita un astfel de drept sau de a 

solicita îndeplinirea unei obligații într-un moment ulterior și nici renunțarea 

față de o încălcare nu va constitui renunțare față de încălcări ulterioare. 

Reclamații 

Compania nu oferă nicio garanție cu privire la Aplicație. În cazul în care aveți 

vreo reclamație care decurge din sau este legată de utilizarea de către Dvs. a 

Aplicației, Compania, nu Magazinul de aplicații, este responsabilă pentru 

soluționarea oricăror astfel de reclamații, care pot include, dar fără a se limita 

la: (i) orice pretenții de răspundere pentru produse. ; (ii) orice pretenție 

conform căreia Aplicația nu se conformează vreunei cerințe legale sau de 

reglementare aplicabile; și (iii) orice reclamație care decurge din protecția 

consumatorilor sau din legislația similară. 

Conformitate juridică pentru 

Statele Unite 

Declarați și garantați că (i) nu vă aflați într-o țară care face obiectul unui 

embargo impus de guvernul Statelor Unite sau care a fost desemnată de 

guvernul Statelor Unite ca țară care „sprijină terorismul” și (ii) nu sunteți 

inclus/ă pe vreo listă guvernamentală a Statelor Unite ale Americii cu părți 

interzise sau restricționate. 

Modificarea Acordului 

Compania își rezervă dreptul, la discreția sa exclusivă, de a modifica sau înlocui 

prezentul Acord în orice moment. Dacă o revizuire este semnificativă, vom  
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oferi un preaviz cu cel puțin 30 de zile înainte de intrarea în vigoare a oricăror 

termeni noi. Ceea ce constituie o modificare materială va fi stabilit la discreția 

exclusivă a Companiei. Continuând să accesați sau să utilizați Aplicația după ce 

o revizuire intră în vigoare, sunteți de acord să respectați termenii revizuiți. 

Dacă nu sunteți de acord cu noii termeni, nu mai sunteți autorizat să utilizați 

Aplicația. 

Legea aplicabilă 

Legislația Țării, excluzând conflictele de legi, vor guverna acest Acord și 

utilizarea de către dvs. a Aplicației. Utilizarea de către Dvs. a Aplicației poate fi, 

de asemenea, supusă altor legi locale, statale, naționale sau internaționale. 

Integralitatea contractului 

Acordul constituie întregul acord dintre Dvs. și Companie cu privire la 

utilizarea de către Dvs. a Aplicației și înlocuiește toate acordurile scrise sau 

verbale anterioare și curente dintre Dvs. și Companie. 

Este posibil să fiți obligat la respectarea unor termeni și condiții suplimentare 

care se aplică atunci când utilizați sau achiziționați alte servicii ale Companiei, 

pe care Compania vi le va furniza în momentul utilizări sau achiziției. 

Date de contact 

Dacă aveți întrebări referitoare la prezentul Acord, ne puteți contacta: 

Prin e-mail: office@spectroo.eu 

Pe site-ul nostru web: https://spectroo.eu/ 
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