
ACORD DE LICENŢĂ 

pentru PLATFORMA ONLINE, APLICAŢIA DE TELEFON MOBIL – BRIOBILL 

 

În continuare prin sintagma PROGRAM/SOFTWARE se înțelege: PLATFORMA ONLINE 

WWW.BRIOBILL.RO, CONT DE UTLIZATOR ONLINE, APLICAŢIA DE TELEFON MOBIL 

INSTALAT PE TELEFONUL MOBIL. 

Se certifică folosirea - programului BRIOBILL în concordanță cu prezentul ACORD DE 

LICENȚĂ. 

UTILIZÂND SAU INSTALÂND ÎN ORICE FEL PROGRAMUL BRIOBILL, 

DEMONSTRAŢI ÎNŢELEGEREA ŞI ACCEPTAREA ÎN TOTALITATE, ÎN MOD 

NECONDIŢIONAT A CONDIŢIILOR ACESTUI ACORD DE LICENŢĂ. 

DACĂ NU SUNTEŢI DE ACORD CU ACEŞTI TERMENI ŞI CONDIŢII NU INSTALAŢI ŞI 

NU CREAŢI CONT DE UTILIZATOR BRIOBIL ŞI NU UTILIZAŢI APLICAŢIA BRIOBILL. 

DACĂ AŢI INSTALAT APLICAŢIA SAU AŢI CREAT UN UTILIZATOR ONLINE, 

DUMNEAVOASTRA TREBUIE SĂ-L DEZINSTALAŢI ŞI SĂ-L ŞTERGEŢI. 

PRODUS SOFTWARE: obiectul acestui acord, produs software/platformă online și orice 

element care însoțește (incluzând documentația sau manual) grupat ca o unitate or ca si o 

selecție de component sau orice cheie de autorizare or parola. 

Aceasta este o LICENȚĂ DE UTILIZARE (și nu un contract de vânzare) intre Dumneavoastră, 

ca si “Utilizator Final” (End-User) si TECRONO SRL în calitate de producător și distribuitor 

a BRIOBILL. 

Acest Acord de Licență este o înțelegere legală între dumneavoastră (utilizator final - persoană 

fizică sau juridică) şi TECRONO SRL în calitate de producător şi distribuitor a BRIOBILL, 

înțelegere pentru utilizarea produsului BRIOBILL realizat şi valorificat de către TECRONO 

SRL, produs care include PLATFORMA ONLINE, APLICAŢIA DE TELEFON MOBIL – 

BRIOBILL şi de asemenea mai poate include materiale tipărite şi documentație online sau 

electronică, toate acestea fiind protejate de legile dreptului de autor din România şi de tratatele 

internaționale. Copiind sau utilizând în orice mod BRIOBILL, sunteți de acord să respectați 

condițiile acestei înțelegeri. 

1. DREPTURI DE AUTOR 

BRIOBILL este protejat de convențiile internaționale și de legislația României referitoare la 

dreptul de autor, precum și de prevederile comerciale internaționale. 

 

2. LICENŢA 

BRIOBILL este protejat de legile copyright-ului și de tratatele internaționale asupra copyright-

ului, ca și de alte legi și tratate asupra proprietății intelectuale. BRIOBILL este licențiat, nu 

vândut. Prețul pentru licență BRIOBILL este afișat pe website-ul: http://www.briobill.ro sau la 

distribuitorii autorizați ai furnizorului. Valabilitatea licenței BRIOBILL este condiționată de 

plata taxei de utilizare, în cazul neplății acestei taxe ( si implicit a încălcării acestui acord ) 



licență BRIOBILL devine invalida iar PROGRAMUL/ACCESUL ONLINE se va bloca. 

Beneficiarul poate cere reactivarea licenței, dar prin aceasta înțelege si accepta plata taxei de 

utilizare. 

 

3. ACORDAREA LICENȚEI 

Prin prezenta TECRONO SRL va acorda dumneavoastră și numai dumneavoastră următoarea 

licență ne-exclusivă pentru utilizarea BRIOBILL: PLATFORMA ONLINE, APLICAŢIA DE 

TELEFON MOBIL. 

 

4. DURATA 

Prezentul acord de licență intră în vigoare de la data instalării programului BRIOBILL și 

durează până la data când acordul va fi reziliat sau când TECRONO SRL nu va mai avea 

drepturi asupra programului BRIOBILL. Rezilierea se face din partea dumneavoastră prin 

DEZINSTALARE ŞI PRIN ŞTERGEREA CONTULUI DE UTILIZATOR. Orice încălcare din 

partea dumneavoastră a prevederilor acestui Acord de Licență va îndreptăți TECRONO SRL să 

suspende sau după caz să rezilieze în mod automat prezenta licență fără notificare prealabilă. În 

caz de reziliere, aveți obligația să ŞTERGEŢI CONTUL DE UTLIZATOR şi să dezinstalați 

APLICAŢIA DE TELEFON MOBIL  

 

5. GARANŢIE LIMITATĂ 

Programul (PLATFORMA ONLINE, APLICAŢIA, DOCUMENTAŢIA SCRISĂ) este furnizat ca 

atare și fără nici o garanție. TECRONO SRL nu asigură, garantează și nu își asumă 

responsabilitatea pentru funcționarea și efectele folosirii programului, platformei online. . 

TECRONO SRL nu își asumă responsabilitatea pentru licențele altor programe pe care 

dumneavoastră le folosiți. TECRONO SRL nu garantează ca BRIOBILL va funcționa continuu 

fără erori sau că erorile vor fi corectate. Totodată . TECRONO SRL nu garantează că BRIOBILL 

va îndeplini cerințele dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți pe deplin răspunzător pentru 

modul în care utilizați și pentru datele pe care introduceți.  TECRONO SRL nu va putea in nici 

un caz sa fie răspunzător pentru nici un fel de daune, inclusiv pierderi de date, daune 

accidentale sau daune indirecte, decurgând din utilizarea sau imposibilitatea de utilizare a 

programului, din incapacitatea de a folosi programul sau documentația, sau din modul in care 

folosiți programul sau documentația. 

 

6. SUPORT 

Programul este furnizat ca atare. Acest Acord de Licență nu conferă utilizatorului dreptul de a 

pretinde nici un fel de facilități/servicii suplimentare, incluzând, dar fără a se limita la: asistență 

tehnică, întreținere, actualizare, adaptări, dezvoltări specifice, versiuni noi sau migrări la alte 

variante ale programelor. Nici o informație, lămurire sau sfat acordat oral sau în scris de către 

TECRONO SRL, distribuitorii săi, agenții sau salariații săi nu constituie obiectul unei garanții. 

 

7. RAMBURSAREA PAGUBELOR 

TECRONO SRL nu va putea în nici un caz să fie răspunzătoare pentru nici un fel de daune, 

inclusiv pierderi de date, daune accidentale sau daune indirecte, decurgând din utilizarea sau 



imposibilitatea de utilizare a programului, din incapacitatea de a folosi programul sau 

documentația, sau din modul în care folosiți programul sau documentația, chiar dacă 

TECRONO SRL a fost prevenită de eventualitatea unor astfel de daune. 

 

8. UTILIZAREA PROGRAMULUI 

Prin prezentul acord de licență, TECRONO SRL vă acorda dumneavoastră şi numai 

dumneavoastră licență ne-exclusivă pentru utilizarea produsului BRIOBILL. Puteți utiliza în 

scopul evaluării şi/sau exploatării acestora. Programul nu poate fi transferat, vândut, cedat, 

sub-licențiat, sau indiferent prin ce mijloace, pus la dispoziția unei alte părți, fără a avea, în 

prealabil, acordul scris al TECRONO SRL. Modul în care utilizați acest program trebuie să fie 

conform cu prevederile acestui Acord de Licență.  

 

9. RESRTRICŢII 

Programul/Aplicația nu poate fi copiat, parțial sau în totalitate. Orice altă copiere totală sau 

parțială a programului este interzisă în mod expres.  

Nu aveți dreptul să decompilați, să dezasamblați, să înlăturați protecțiile, să copiați, să 

transferați, acest program sau să încercați să-i reconstruiți codul sursă. Este interzisă adaptarea 

sau modificarea, integrală sau parțială a programului. 

Nu aveți direptul să puneți la dispoziția unor terțe părți informații referitoare la orice tip de 

teste la care a fost supus programul, fără acordul scris, prealabil al TECRONO 

 

TECRONO își rezervă dreptul de a restricționa accesul la contul de utilizator în următoarele 

cazuri: 

încercarea de fraudă sau frauda de a emite facturi false sau ilegale, despre care TECRONO a 

luat cunoștință prin orice mijloace. 

încercarea de fraudă sau frauda de a ocoli măsurile de securitate ale site-ul, de a sustrage 

informații despre alți utilizatori. 

încercarea de fraudă sau frauda de a copia site-ul și de a-l reproduce în întregime sau în parte, 

accesul neautorizat - inclusiv tentativa - pe serverele TECRONO. 

crearea de conturi multiple pentru aceeași persoană juridică cu scopul de a beneficia în multiple 

rânduri de perioada de gratuitate. 

întreprinderea de acțiuni care afectează buna funcționare a site-ului BRIOBILL.RO. 

întreprinderea de alte acțiuni care pot fi considerate abuzuri de către TECRONO SRL. 

 

10. CLAUZE FINALE 

PRODUSUL A FOST PROIECTAT PENTRU UN SCOP ANUME SI A FOST LIVRAT IN 

SISTEM “ASA CUM ESTE”. TECRONO NEAGA ORICE ALTA GARANTIE, CONDITII SAU 

REPREZENTANTA, IN MOD EXPESS, IMPLICAT SAU STATUTAR, INCLUZAND CELE CU 

REFERIRE LA COMERCIALIZAREA, SETARE PENTRU UN ANUMIT SCOP, CALITATE 

SATISFACATOARE, ACURATETE SAU NECOMPLETAREA REZULTATELOR, 

CONFORMIATE CU DESCRIERE SI NEINCALCARE. PRIN FOLOSIREA ACESTUI 

SOFTWARE DUMNEAVOASTRA PUTETI SA VIOLATI DREPTURI DE AUTOR SI SA FITI 

SUBIECTUL UNEI PLATI DE DAUNE INTERESE. DACA NU SUNTETI SIGUR DE 



DREPTURILE DUMNEAVOASTRA, AR TREBUI SA CONTACTATI REPREZENTANTUL 

DUMNEAVOASTRA LEGAL PENTRU CONSULTANTA. DUMNEAVOASTRA VA ASUMATI 

RESPONSABILITATE PLINA DIN PUNCT DE VEDERE LEGAL SI PENTRU UTILIZAREA 

BRIOBILL 

 

TECRONO menține dreptul de a schimba specificațiile sau conținutul fără notificare prealabila. 

Folosirea acestui produs este subiectul pentru acceptarea Acordului de Licența a Utilizatorului 

Final in momentul CREĂRII UNUI UTILIZATOR SAU CU OCAZIA INSTALĂRII APLICAŢIEI 

PENTRU TELEFONUL MOBIL. PENTRU ACORDUL ACTUALIZAT (DACA EXISTA) VA 

RUGAM SA VIZITATI PAGINA WWW.BRIOBILL.RO 

Daca aveți orice întrebare referitor la acest Acord, va rugam sa ne contactați. 

Acest Acord de Licență este reglementat de legislația României. Dacă oricare dintre prevederile 

acestui Acord de Licență s-ar dovedi ilegală, nulă sau, pentru oricare motiv, inaplicabilă, atunci 

nu vor fi afectate validitatea sau aplicarea celorlalte prevederi ale sale. Prezentul Acord de 

Licență constituie formula completă a acordului dintre TECRONO SRL şi dumneavoastră şi 

înlocuiește şi anulează orice propunere sau comunicări prealabile, scrise sau orale, referitoare la 

conținutul acestui Acord de Licență. Preturile, costurile şi taxele pentru utilizarea BRIOBILL pot 

fi modificate fără ca dumneavoastră să fiți informat. 

 


