
PRECIZĂRI JURIDICE PRIVIND 
PUNCTELE FON SPOT 

Accesarea și utilizarea punctului Fon Spot 

Bine ați venit la acest Fon Spot! Aceste precizări juridice au scopul de a vă informa cu privire la 
serviciul furnizat prin acest Fon Spot. 

Fon permite clienților Partenerilor săi („Partener Fon” actual sau viitor, conform datelor publicate 
pe site-ul Fon) să obțină acces prin intermediul punctelor sale Fon Spot, aspect numit în 
continuare „Serviciu”. 

Dacă puteți accesa acest punct Fon Spot, acest lucru se datorează faptului că v-ați înscris deja și 
ați acceptat Condițiile generale Fon sau Condițiile generale ale unui Partener Fon, ceea ce vă 
permite să accesați acest Serviciu și să faceți parte din Comunitatea Fon. 

Condițiile generale Fon sau Condițiile generale ale unui Partener Fon pe care le-ați acceptat deja 
rămân în vigoare. Nimic din aceste Precizări juridice nu presupune modificarea acelor Condiții 
generale. În cazul în care există un conflict între o prevedere a acestor Precizări juridice și 
Condițiile generale Fon sau Condițiile generale ale unui Partener Fon, prevederile care se vor 
aplica sunt cele ale Condițiilor generale respective. 

Aceste Precizări juridice trebuie citite în întregime. Este responsabilitatea dvs. să le citiți. Dacă nu 
sunteți de acord cu vreuna dintre condițiile de mai jos, vă rugăm să nu accesați acest Serviciu. 

În virtutea acestor Precizări juridice, Fon vă aduce la cunoștință următoarele: 

1. Accesul la acest Fon Spot 
o Fon va utiliza datele despre locul în care vă aflați, date obținute prin intermediul 

dispozitivului dvs. mobil, numai cu scopul de a vă indica punctele WiFi 
disponibile din apropiere. Fon nu își asumă răspunderea pentru niciun fel de 
costuri legate de conectarea la un Semnal WiFi Fon sau al unui Partener Fon 
care utilizează tehnologie Fon. 

2. Informații personale de acces 
o Fon va utiliza datele dvs. personale numai pentru a vă asigura accesul la 

Serviciu prin intermediul Serviciului Fon sau al unui Partener Fon. Luați la 
cunoștință și acceptați faptul că, pentru a putea asigura accesul la acest punct 
Fon Spot, Fon are dreptul de a culege și procesa datele dvs. personale și de a le 
transmite Partenerului Fon prin intermediul căruia v-ați înregistrat pentru a 
accesa Serviciul Fon. În nicio altă situație Fon nu va obține și nu va dezvălui 
datele dvs. personale, decât în cazul în care acest lucru este solicitat prin lege, 
de către autoritățile sau instanțele judecătorești competente. 

3. Calitatea serviciului 
o Punctele WiFi Fon Spot nu sunt deținute sau exploatate de Fon. Fon nu poate 

estima vitezele de încărcare și descărcare pentru aceste puncte. 
o Fon nu poate oferi niciun fel de garanții privind nivelul de conectivitate disponibil 

pentru dispozitivul dvs. mobil. Acesta poate depinde de planul dvs. tarifar, 
Acordul dvs. cu un Partener Fon sau furnizorul dvs. de internet, tipul 



dispozitivului dvs. și poziția dvs. față de un punct Fon Spot. Imposibilitatea de a 
vă conecta poate depinde de contractul dvs. cu un Partener Fon care vă oferă 
acces limitat la Rețea. 

o Fon nu își asumă nicio răspundere pentru problemele de conectare pe care le 
puteți întâmpina. 

4. Materialele care constituie proprietate 
intelectuală 

o Luați la cunoștință faptul că Serviciile includ conținut, informații și materiale care 
constituie proprietate intelectuală și care sunt protejate prin legile aplicabile 
proprietății intelectuale și prin alte legi, printre care și legea drepturilor de autor, 
siglelor și mărcilor comerciale și sunteți de acord ca dvs. să nu utilizați astfel de 
conținut, informații și materiale care constituie proprietate intelectuală în niciun alt 
fel decât cel permis pentru utilizarea Serviciilor. Este interzisă reproducerea, 
distribuirea, transferarea, exploatarea oricărei porțiuni a Serviciului, precum și 
orice altă acțiune de orice formă și prin orice mijloace pentru care nu există o 
autorizare exprimată în mod formal de către titularul drepturilor de exploatare. Vă 
angajați să nu modificați, să nu închiriați, să nu împrumutați, să nu vindeți, să nu 
distribuiți și să nu creați produse derivate pe baza Serviciilor, în niciun fel, și să 
nu exploatați în mod neautorizat Serviciile sub nicio formă, ca, de exemplu, prin 
încălcarea condițiilor sau supraîncărcarea rețelei. De asemenea, acceptați să nu 
utilizați Serviciile sub nicio formă pentru a hărțui, abuza, urmări, amenința, 
calomnia sau a încălca în orice alt mod drepturile oricărei alte entități și că Fon 
nu își asumă nicio răspundere pentru o astfel de utilizare din partea dvs., nici 
pentru mesajele sau comunicările de natură hărțuitoare, amenințătoare, 
calomniatoare, jignitoare sau ilegale pe care ați putea să le primiți în urma 
utilizării Serviciilor. 

o De asemenea, în măsura în care alegeți să accesați oricare dintre aceste Servicii 
sau Materiale, faceți acest lucru din proprie inițiativă și sunteți responsabil pentru 
respectarea tuturor legilor aplicabile, inclusiv, dar fără limitare la acestea, a 
legilor locale aplicabile. 

o Fon, împreună cu licențiatorii și Partenerii săi, își rezervă dreptul de a modifica, 
suspenda, elimina sau dezactiva accesul la oricare dintre Servicii în orice 
moment și fără un aviz juridic. Fon nu își asumă răspunderea în niciun fel de 
circumstanțe pentru eliminarea sau dezactivarea accesului la oricare dintre 
aceste Servicii. 

o Fon și Partenerii Fon nu garantează, nu susțin și nu își asumă serviciile sau 
materialele unor terțe părți și nu vor avea nicio responsabilitate față de dvs. în 
privința acestora. 

 


