Programul Genuine Xerox Rewards
Termeni și condiții
VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE. ACEST ACORD ARE CARACTER
JURIDIC OBLIGATORIU.
Termenii şi condițiile constituie acordul ("Acordul") între dumneavoastră ("Participantul") şi
Corporația Xerox, asociații şi filialele acesteia (denumite în mod colectiv "Xerox") cu privire la
înregistrarea Participantului, utilizarea şi accesul la Programul Genuine Xerox Rewards
("Programul"). Vă rugăm să citiți acest Acord cu atenție înainte de înregistrarea, accesarea sau
utilizarea Programului sau a Site-ului Web aferent Programului www.xerox.com/rewards ("Site-ul
Web"). Prin înscrierea în Program, Participantul este de acord să respecte prezentul Acord,
inclusiv a tuturor actualizărilor ce pot surveni ocazional. Prezentul Acord reglementează drepturile
şi responsabilitățile Participantului referitoare la Program, Site-ul Web, conținutul sau bunurile și
serviciile oferite, puse la dispoziție sau furnizate pe sau prin intermediul Programului sau Site-ului
Web.
Programul este un program de recompense oferit de compania Xerox prin intermediul căruia
Participantul poate acumula puncte prin introducerea codurilor ("Coduri") de pe ambalajul
consumabilelor eligibile, sau prin alte metode, care pot fi oferite ocazional de compania Xerox.
Participantul vizitează Site-ul Web pentru a se înscrie în Program, introduce Codurile, conturile
aferente Programului fiindu-le creditate cu punctele asociate Codurilor ("Punct(e)"). Punctele
acumulate pot fi răscumpărate pentru marfa sau serviciile disponibile în catalogul de
Recompense, care poate fi accesat fie pe Site-ul Web, fie pe site-ul web aferent organizatorilor
Programului de Recompense ("Organizator").
Programul este oferit în întregime la discreția companiei Xerox. Xerox are dreptul, la libera sa
alegere, să anuleze, să schimbe, să limiteze sau să modifice Regulamentul programului,
Reglementările, structura Punctelor, Recompensele, nivelurile de Recompense, sau orice altă
caracteristică a Programului sau a prezentului Acord în orice moment, fără notificare. Participantul
este de acord să revadă periodic Acordul pentru a se informa referitor la orice alte schimbări.
Atunci când acumulează Puncte, Participantul nu poate invoca disponibilitatea continuă a oricărei
recompense sau nivel de Recompensă, Participantul neavând drepturi dobândite cu privire la
Puncte, Recompense sau beneficiile Programului.
Cu înțelesul din acest document "zi" înseamnă una (1) zi calendaristică.
Confidențialitate
1. Prin participarea la Program, vi se va cere să vă dați numele, e-mail-ul, adresa şi alte
informații, ca parte a procesului de înregistrare ("Informațiile Utilizatorului"). Prin participarea
la Program, Participantul consimte să primească notificări electronice referitoare la Program
și, de asemenea, consimte la a i se colecta, utiliza şi divulga Informațiile Utilizatorului în limita
rezonabilă necesară administrării Programului.
2. Participantul recunoaște şi acceptă faptul că Xerox are dreptul de a utiliza şi dezvălui
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Informațiile Utilizatorului: (i) asociaților şi agenților în cursul dezvoltării, furnizării, gestionării,
administrării şi îmbunătățirii produselor şi serviciilor Xerox; (ii) în cazul în care Xerox
consideră, cu bună-credință, că dezvăluirea este necesară în vederea apărării drepturile
companiei Xerox, protejării siguranței Participanților sau a altor persoane, investigării fraudei
sau pentru a răspunde solicitării autorităților; în condițiile prevăzute de lege; şi/sau (iii) în cazul
fuziunii, achiziției sau reorganizării corporației Xerox sau a unei porțiuni importante a activelor
sale, a entității care o absoarbe sau a entității supraviețuitoare.
3. Informațiile colectate de la Participant pot fi transmise Organizatorului. Prin conectarea la siteul web al Organizatorului, informațiile de înscriere a profilului Participantului pot fi transmise
Organizatorului iar utilizarea informațiilor personale va fi guvernată de politica de
confidențialitate a site-ului web respectiv. Ori de câte ori Xerox transmite informații de
identificare personală Organizatorilor, agenților şi partenerilor, se subînțelege că informațiile
sunt utilizate cu unicul rol al rezolvării solicitării Participantului.
4. Informațiile Utilizatorului aferente Participantului pot fi transmise, stocate şi procesate în
Statele Unite ale Americii sau în orice altă țară în care compania Xerox sau asociații acesteia
dețin infrastructură.
5. Participantul, de asemenea, recunoaște şi acceptă faptul că Xerox poate colecta şi/sau stoca
informații referitoare la produsele şi serviciile de imprimare ale Participantului. Aceste
informații includ: (i) tipurile şi locul oricăror dispozitive de imprimare, soluții şi servicii (inclusiv
informații precum tipul şi modelul dispozitivului şi sistemul de operare şi aplicațiile software
utilizate); (ii) informații referitoare la volumul şi frecvența utilizării produselor şi serviciilor de
imprimare; şi (iii) informații despre numărul utilizatorilor finali care accesează sau utilizează
produse și servicii de imprimare și felul în care utilizatorii finali accesează produsele şi
serviciile de imprimare ale Participantului. Xerox poate utiliza aceste informații şi date
statistice, orientări şi informații de utilizare rezultate din aceste informații şi utilizarea serviciilor
de către Participant în scopul dezvoltării, furnizării, exploatării, întreținerii sau îmbunătățirii
produselor şi serviciilor companiei Xerox.
6. Pentru a afla mai multe despre modul în care Xerox utilizează informațiilor personale colectate
în cadrul Programului, citiți Politica de Confidențialitate a companiei Xerox la adresa
http://www.xerox.com/about-xerox/privacy-policy/enus.html. În cazul apariției unor
discrepanțe între Politica de Confidențialitate Xerox şi prezentul Acord, prezentul Acord are
putere de reglementare şi guvernare.
Mențiuni legale
1. Folosirea Programului şi Site-ului Web este supusă termenilor şi condițiilor legale ale
xerox.com, care pot fi consultate urmând legătura:
http://www.xerox.com/aboutxerox/website-terms-of-use/enus.html. În cazul apariției unor discrepanțe între termenii și
condițiile legale aferente Site-ului Web Xerox și prezentul Acord, prezentul Acord are putere
de reglementare şi guvernare.
Perioada Programului
1. Programul va începe la ora 12:00. Ora Pacificului pe 1 iulie 2016 i se va derula până în
momentul în care compania Xerox, la libera sa alegere, alege să pună capăt Programului
("Perioada").
Modificări ale Regulamentului Programului
1. Xerox are dreptul, la libera sa alegere, să anuleze, să schimbe, să limiteze sau să modifice
regulamentul Programului, reglementările, structura Punctelor, Recompensele, nivelurile de
Recompensă sau orice altă particularitate a Programului sau a prezentului Acord în orice
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moment, fără notificare. Astfel de schimbări pot duce la o pierdere a eligibilității sau pot afecta
capacitatea unui Participant de a răscumpăra sau primi Puncte. Orice modificare a
Programului se va aplica Punctelor nerăscumpărate, precum şi Punctelor pe care
Participantul le poate acumula în viitor.
2. Înscrierea sau participarea la Program constituie acceptarea deplină și necondiționată a
prezentului Acord de către Participant. Participarea neîntreruptă a Participantului la Program
constituie acceptarea de către Participant a oricăror modificări aduse prezentului Acord.
Participantul este dator să se informeze îndeaproape referitor la modificările pe compania
Xerox le poate aduce prezentului Acord. Cea mai recentă versiune a acestui Acord va fi
disponibilă la adresa www.xerox.com/rewards şi va înlocui toate versiunile anterioare ale
prezentului Acord.
Eligibilitate
1. Dacă Programul contravine prevederilor lege, acesta este lovit de nulitate.
2. Programul se adresează entităților comerciale din Romania. Următoarele entități comerciale
nu sunt eligibile pentru a participa în cadrul Programului: (i) Compania Xerox împreună cu
asociații şi filialele acesteia; (ii) Organizatorul şi orice entități terțe implicate în dezvoltarea
sau ducerea la îndeplinire a Programului sau producerea ori distribuirea materialelor
Programului (cu excepția comercianților de articole cu statut de Recompensă); (iii) furnizorii,
agenții, distribuitorii, revânzătorii companiei Xerox şi angajații acestora.
3. Programul se adresează rezidenților legitimi din Romania, care au cel puțin vârsta de
optsprezece (18) ani. Următoarele persoane nu sunt eligibile pentru a participa la Program:
(i) Angajații, directorii şi funcționarii companiei Xerox şi asociații şi filialele acesteia, precum
şi rudele directe (părinții, frații, copiii şi soții) şi persoanele care trăiesc în aceeași gospodărie
(fie că sunt înrudite sau nu); (ii) Angajații, contractorii, agenții, directorii şi funcționarii oricăror
entități terțe implicate în dezvoltarea sau ducerea la îndeplinire a Programului (inclusiv
Organizatorul) sau producerea sau distribuirea materialelor Programului, precum şi rudele
directe ale acestora (părinții, frații sau surorile, copiii şi soții) şi persoanele care trăiesc în
aceeași gospodărie (fie că sunt înrudite sau nu); (iii) Furnizorii, agenții, distribuitorii,
revânzătorii companiei Xerox şi angajații acestora.
4. Nu sunt eligibile pentru a participa la Program institutiile administratiei publice centrale si ale
administratiei publice locale.
5. Participantul trebuie să înregistreze cel puțin un (1) echipament/dispozitiv eligibil în cadrul
Programului pentru a se califica și pentru a se înscriere în Program. Numai un (1) Participant
poate înregistra un anumit echipament, dispozitiv sau articol consumabil eligibil. Nu este
necesar ca Participanții care achiziționează Consumabile marca Xerox pentru imprimante ce
nu aparțin mărcii Xerox să înregistreze aceste echipamente ce nu aparțin mărcii Xerox.
6. Participantul are datoria de a se asigura că nu încalcă nicio lege sau reglementare prin
participarea la acest Program. Vă rugăm să obțineți toate aprobările necesare din partea
organizației dumneavoastră înainte de a aplica pentru acest Program.
7. Toate chestiunile sau disputele referitoare la eligibilitatea de a participa la Program vor fi
rezolvate de compania Xerox la libera sa alegere.
Înregistrarea
1. Pentru a participa la Program, persoanele trebuie să se înregistreze la
www.xerox.com/rewards pentru a-și crea un cont. Persoanele au, de asemenea, posibilitatea
Pagina | 3

aderării la Program în timpul înregistrării unor echipamente/dispozitive eligibile.
2. Pentru a crea un cont, Participantul trebuie să aibă şi să păstreze o adresă de e-mail validă,
unică. Limitați-vă la un (1) cont aferent unei persoane.
3. Participanții trebuie să se înscrie cu un Cont Business dacă intenționează să înregistreze trei
(3) sau mai multe Echipamente Xerox eligibile și să introducă numele companiei în procesul
de înregistrare.
4. Participanții Persoane Juridice. Entitățile comerciale pot deține mai multe conturi, cu condiția
ca fiecare cont să aibă un administrator de cont unic. Administratorul contului poate avea un
singur (1) cont. Fiecare cont business constituie un Participant unic, conturile neputându-se
combina și neputând fuziona, decât prin decizia Xerox. Numai administratorul contului are
dreptul de a face modificări într-un anumit cont. Orice notificare aferentă Programului va fi
direcționată administratorului contului, compania Xerox fiind îndreptățită să presupună că
fiecare administrator de cont are autoritatea de a acționa în numele entității comerciale.
5. Participantul este dator să se asigure că informațiile contului său sunt, întotdeauna, exacte şi
actualizate, inclusiv, dar nelimitându-se la, orice schimbare a e-mailului sau a adresei poștale.
Compania Xerox nu este răspunzătoare pentru orice informații incorecte sau inexacte,
furnizate de Participant pe durata prezenței sale în Program. Modificarea informațiilor contului
poate fi efectuată numai de Participant sau de administratorul contului Participantului căruia
îi aparține contul. Fiecare Participant este încurajat să-și verifice contul în mod regulat.
6. Calitatea de membru şi Punctele sunt netransferabile şi nu pot fi cedate.
Modul de acumulare a Punctelor
1. Participanții vor primii 500 de puncte pentru primele trei (3) echipamente Xerox eligibile
înregistrate în program. Următoarele echipamente înregistrate vor primi câte 100 de puncte.
2. Cum puteți acumula Puncte: După înregistrare/autentificare, localizați Seria Unica pe
ambalajul consumabilelor eligibile. După care, mergeți la Site-ul Web, urmați legăturile şi
instrucțiunile pentru a introduce Codul unde vă este indicat. Coduri Promotionale pot fi
obținute și prin alte metode ce vă pot fi puse la dispoziție ocazional, inclusiv, dar nelimitânduse la, răspunsurile la sondaje, calificarea pentru ofertele cu Puncte Bonus, notificările
adresate Participanților și/sau alte metode specificate de compania Xerox. Activitățile
specifice şi ofertele, alături de numărul de Puncte acordate per activitate sau ofertă sunt
prezentate în rubrica Întrebări Frecvente a Site-ului Web sau în materialele cu ofertele în
desfășurare.
3. Seriille unice pot fi utilizate o (1) singură dată.
4. În cazul consumabilelor eligibile, Participantul va acumula 1 Punct pentru fiecare unitate
monetară cheltuită (5 Lei = 1 punct) în baza Prețului Xerox Estimat de Vânzare cu Amănuntul
actual pentru articolul consumabil. De exemplu, dacă Prețul Estimat de Vânzare cu
Amănuntul pentru un articolul consumabil eligibil este de 500 lei, Participantul va primi 100
de Puncte. Singura excepție o constituie Consumabilele Xerox pentru Produse ce nu aparțin
mărcii Xerox, cărora li se atribuie o sumă de puncte fixă. Punctele pot fi disponibile prin alte
metode, cum ar fi codurile promoționale, stabilite de compania Xerox la latitudinea acesteia.
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5. Participantul trebuie să păstreze dovada achiziției sau bonurile fiscale originale pentru
consumabilele eligibile pentru cel puțin un (1) an după trimiterea Codurilor de pe ambalajul
consumabilelor. Consumabilele care nu sunt cumpărate direct de la compania Xerox sau de
la un revânzător autorizat nu sunt eligibile pentru a acumula Puncte. Consumabilele Xerox
obținute în cadru Contractelor de Management Flota de Birou sau de Service nu sunt eligibile
în acest Program. Kit-urile de întreținere, cuptoarele, cilindrii, curelele de transfer şi alte
consumabile cu o viață îndelungată de utilizare nu participă în momentul de față la Program.
Participantul poate primi Puncte doar pentru consumabilele achiziționate și utilizate pentru
propria sa afacere sau pentru uzul personal. Participantul nu poate primi Puncte pentru
consumabile care sunt revândute sau returnate de către Participant. Pentru a asigura
conformitatea cu prezentul Acord, Xerox are dreptul de a audita dovezile de achiziție sau
bonurile fiscale originale; Participantul este de acord, prin prezenta, să pună la dispoziția
companiei Xerox toate înregistrările necesare în mod rezonabil pentru a permite un astfel de
audit în termen de zece (10) zile de la solicitarea acestuia. În cazul în care Participantul nu
se conformează prezentului alineat, Xerox poate întrerupe imediat prezența Participantului
în cadrul Programului, fără compensație.
6. Xerox poate schimba, adăuga sau elimina beneficiile Programului, valoarea Punctelor şi
metodele de acumulare a Punctelor în orice moment la latitudinea proprie absolută. Aceste
schimbări ar putea afecta valoarea Punctelor deja acumulate.
7. Participantul este dator să achite taxele aferente câștigului, dacă este cazul, care poate
rezulta din acumularea Punctelor sau primirea Recompensei (Recompenselor).
8. Punctele nu au valoare în numerar, putând fi răscumpărate numai pentru Recompense
oferite în cadrul Programului și în conformitate cu prezentul Acord.
9. Orice revendicare a Punctelor necreditată în mod corespunzător trebuie primită de compania
Xerox în termen de douăzeci (20) de zile de la data alocării Punctelor revendicate.
10. Xerox poate schimba, adăuga sau elimina echipamente, dispozitive sau consumabile care
sunt supuse Programului şi/sau eligibile pentru a acumula Puncte.
11. Deciziile companiei Xerox cu privire la atribuirea Punctelor sunt definitive şi obligatorii.
12. Participantul nu poate cumpăra sau, cu alte cuvinte, dobândi Serii Unice pentru Consumabile
de la terți sau de la alți participanți. Participantul nu poate combina Punctele cu acelea ale
altor conturi și nu poate transfera Puncte altor conturi. Puncte nu pot fi schimbate, rambursate
sau reproduse. Un Participant nu va primi niciodată rest sau stimulente în bani pentru
certificatele de Recompense răscumpărate parțial. În cazul în care, la latitudinea proprie,
compania Xerox, partenerii sau Organizatorii acesteia suspectează un caz de fraudă,
înșelăciune, abuz sau încălcare a acestui Acord, compania Xerox, partenerii sau
Organizatorii acesteia au dreptul de a anula Punctele acumulate, de a întrerupe participarea
la Program sau de a lua măsurile administrative şi/sau legale corespunzătoare.
13. Punctele acumulate nu constituie proprietatea Participantului. Punctele nu sunt transferabile
în cazul decesului sau al divorțului Participantului. Odată ce Punctele au expirat conform
Regulamentului Programului, acestea nu vor mai fi restabilite.
14. Participantul nu poate acumula mai mult de o sută de mii (100.000) de puncte într-o perioadă
neîntreruptă de douăsprezece (12) luni.
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Răscumpărarea Punctelor
1. Punctele sunt disponibile pentru răscumpărare numai după ce utilizatorul a înregistrat cel
puțin (1) echipament si un (1) consumabil eligibile sau un consumbail Xerox pentru
echipamente non Xerox conform Programului şi a introdus Seriile Unice.
2. Punctele nu pot fi disponibile pentru răscumpărare imediat. Există o perioadă de așteptare
de minim 2 zile lucrătoare după înscriere înainte ca un nou participant Genuine Xerox
Rewards să poată accesa Catalogul de Recompense.
3. Site-ul Web Rewards Catalog va enumera marfa şi alte articole disponibile pentru
răscumpărare ("Recompense") şi valoarea punctelor necesară pentru răscumpărarea fiecărei
Recompense. Compania Xerox sau Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica lista
Recompenselor disponibile pentru răscumpărare, precum şi contravaloarea Punctelor
acestora, în orice moment şi din orice motive la latitudinea companiei Xerox. Numărul de
Puncte necesar pentru răscumpărarea unei Recompense poate fi mărit sau scăzut, orice
Recompensă putând fi retrasă, în orice moment putând fi impuse restricții asupra oricărei
Recompense sau răscumpărarea acesteia.
4. Punctele nu pot fi niciodată răscumpărate pentru numerar.
5. Comercianții de articole cu statut de Recompensă sunt singurii responsabili pentru calitatea
şi performanța bunurilor sau serviciilor cu statut de Recompensă furnizate. Utilizarea
Programului nu indică, în nici un fel, faptul că Xerox recomandă sau aprobă vreun comerciant
sau produs al Programului. Garanția comerciantului, dacă există, se aplică tuturor articolelor
oferite drept Recompensă. Nici compania Xerox, nici Organizatorul nu sunt răspunzătoare de
pierderea, defectarea sau prejudiciul rezultat în urma utilizării unui articol cu statut de
Recompensă.
6. Participantul poate răscumpăra puncte pentru anumite donații caritabile. Toate donațiile către
instituțiile filantropice se realizează după aproximativ șase (6) săptămâni de la data
răscumpărării. Răscumpărările de puncte în scopul efectuării unei donații pentru o instituție
filantropică nu sunt, în general, deductibile din punct de vedere fiscal. Toate donațiile vor fi
folosite de către instituția filantropică aleasă în conformitate cu politicile și procedurile interne
ale acesteia. Pentru mai multe informații despre utilizarea donațiilor, contactați direct instituția
filantropică.
Cont Inactiv:
1. Contul participantului va deveni inactiv în cazul în care, după optsprezece (18) luni
consecutive, Participantul nu a generat sau nu a răscumpărat Puncte. Consultarea unui cont
nu constituie perioadă de activitate a acelui cont.
2. Orice Puncte care există de peste doi(2) ani fără întrerupere în contul inactiv al Participantului
vor expira imediat fără vreo compensație. Participantul poate reactiva un cont inactiv
efectuând o activitate generatoare de Puncte sau prin răscumpărarea Punctelor, însă
Punctele expirate nu vor fi returnate sau creditate.
Returnarea articolelor
1. În unele situații, Participantul poate returna un produs cu statut de Recompensă răscumpărat
folosind Puncte pe cheltuiala Participantului dacă returnarea se realizează în termen de
treizeci (30) de zile de la data expedierii de către administratorul site-ului Rewards Catalog a
recomenselor. Compania Xerox şi Administratorul site-ului Rewards Catalog nu acceptă
retururi trimise mai târziu de treizeci (30) de zile de la data expedierii de către administratorul
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site-ului Rewards Catalog. Înainte de returnarea unui articol, Participantul trebuie să
contacteze Administratorul site-ului Rewards Catalog şi să îi solicite o autorizație de
returnare. Participantul are datoria de a se ocupa de organizarea și achitarea oricăror costuri
de transport aferente produselor returnate.
2. În cazul în care aveți întrebări referitoare la returnare, vă rugăm să ne contactați la numărul
021-2082822.
Încetarea Programului
1. În cazul încetării Programului, Participantul trebuie să utilizeze orice Puncte acumulate în
termen de nouăzeci (90) de zile de la data încetării Programului. Participantul nu va putea
colecta Puncte suplimentare în această perioadă de nouăzeci (90) de zile și orice puncte
rămase în contul unui Participant la sfârșitul perioadei de nouăzeci (90) de zile va fi pierdută
fără compensație.
Considerații generale
1. Compania Xerox poate obstrucționa accesul unui Participant la Program sau poate suspenda
eligibilitatea acestuia de a beneficia de Recompense, fără notificare, pentru orice
comportament pe care compania Xerox, la libera sa alegere, îl consideră fraudulos sau
împotriva prezentului Acord, ofensiv asupra angajaților, clienților sau partenerilor companiei
Xerox, sau încalcă legi, statute sau ordonanțe federale, statale, provinciale, municipale,
teritoriale sau locale.
2. Toate interpretările Acordului se află la latitudinea companiei Xerox. Toate chestiunile sau
disputele referitoare la Program sau la prezentul Acord vor fi rezolvate de compania Xerox la
libera sa alegere.
3. Participantul este de acord să despăgubească, să apere şi să exonereze compania Xerox şi
Administratorul site-ului Reward Catalog, funcționarii, directorii, angajații, asociații, agenții,
furnizorii şi reprezentanții (denumiți colectiv "Reclamații") împotriva oricărei răspunderi
izvorâte în urma revendicărilor, daunelor, pierderilor, cheltuielilor (inclusiv onorarii rezonabile
ale avocaților şi cheltuieli de judecată) sau alte cheltuieli care reies direct sau indirect din sau
din cauza (i) încălcării prezentului Acord de către Participant; şi/sau (ii) activitățile
Participantului în legătură cu Programul, Site-ul Web sau Site-ul Web al Organizatorului sau
orice servicii, promoții, Recompense sau Marfă în relație cu Site-ul Web sau Site-ul Web al
Organizatorului. Compania Xerox își rezervă dreptul de a-şi asuma apărarea exclusivă şi
controlul oricărei probleme supuse despăgubirii de către Participant, caz în care Participantul
va coopera cu Xerox sau cu Organizatorul în vederea exercitării oricăror căi de apărare
disponibile. Pentru evitarea neclarităților, această dispoziție rămâne în vigoare în ciuda
oricărei încetări a utilizării Programului sau Site-ului Web de către Participant.

4. RECLAMAȚII NU VOR FI FĂCUȚI RĂSPUNZĂTORI PENTRU ORICE DAUNE DE ORICE
FEL CARE DECURG DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU PARTICIPAREA SAU CALITATEA DE
MEMBRU ÎN CADRUL PROGRAMULUI, INCLUSIV, FĂRĂ A SE LIMITA LA, DAUNE
APĂRUTE ÎN URMA MODIFICĂRILOR SAU ÎNCETĂRII PROGRAMULUI. ACEASTA ESTE
O LIMITARE CUPRINZĂTOARE DE RĂSPUNDERE CARE SE APLICĂ LA TOATE
DAUNELE DE ORICE FEL, INCLUSIV DAR NU LIMITAT LA DIRECTE, INDIRECTE,
PIERDEREA DE DATE, VENIT SAU PROFIT, PIERDEREA SAU DETERIORAREA DE
PROPRIETATE ŞI PRETENŢIILE UNOR TERŢE PĂRŢI. LIMITĂRILE RĂSPUNDERII
STABILITE PRIN PREZENTA SE APLICĂ PENTRU ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI SAU
PENTRU ACȚIUNE ILICITĂ, RĂSPUNDERE CIVILĂ PRIN NEGLIJENȚĂ, , SAU ÎN ALTE
CAZURI, CHIAR DACĂ A FOST AVERTIZAT CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA UNOR
ASTFEL DE DAUNE.
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5. SITE-UL WEB ȘI ORICE RECOMPENSĂ, PRODUS SAU SERVICIU OBȚINUT SAU
ACCESAT PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI WEB SUNT FURNIZATE "CA ATARE" ŞI FĂRĂ
DECLARAȚII SAU GARANȚII DE ORICE FEL, EXPLICITE SAU IMPLICITE ÎN CEA MAI
MARE MĂSURĂ PERMISĂ ÎN TEMEIUL LEGII APLICABILE, XEROX NEASUMAND NICIO
GARANȚIE, EXPLICITA SAU IMPLICITA, CU PRIVIRE LA PRODUSE, PREMII ȘI/SAU
RECOMPENSE AFERENTE PROGRAMULUI. ÎN CEA MAI MARE MĂSURĂ PERMISĂ ÎN
TEMEIUL LEGII APLICABILE XEROX NU-SI ASUMA NICIO GARANȚIE, EXPLICITA,
IMPLICITA SAU STATUTARA, INCLUSIV, DAR NELIMITÂNDU-SE LA, GARANȚIILE
IMPLICITE ALE TITLULUI, A ABSENȚEI CONTRAFACERII, A VANDABILITĂȚII ŞI
ADECVĂRII PENTRU UN SCOP ANUME ŞI TOATE GARANȚIILE REFERITOARE LA
ADECVAREA, ACURATEȚEA SAU INTEGRALITATEA INFORMAȚIILOR REFERITOARE
LA PROGRAM DE PE SITE-UL WEB. RECLAMAȚII NU GARANTEAZĂ O UTILIZARE A
SITE-ULUI WEB NEÎNTRERUPTĂ, FĂRĂ ERORI SAU SIGURĂ, CĂ DEFECTELE VOR FI
CORECTATE SAU CĂ SITE-UL WEB SAU SERVERUL (SERVERELE) CARE ÎL
GĂZDUIEȘTE (GĂZDUIESC) SUNT LIPSITE DE VIRUȘI SAU ALTE COMPONENTE
DĂUNĂTOARE. ACEASTA LIMITARE NU PRIVESTE PRODUSELE LIVRATE CATRE
CONSUMATORI .
6. Prezentul Acord est guvernat şi interpretat în conformitate cu legile din Romania, fără a
produce ca efecte orice conflicte de legi. Acțiunea în justiție a oricărui Participant împotriva
companiei Xerox în ceea ce privește programul de Recompense poate fi depusă in
conformitate cu prevederile legislatiei din Romania.
7. Prezentul Acord constituie consimțământul deplin între Participant și compania Xerox referitor
la obiectul prezentului acord şi înlocuiește toate acordurile anterioare sau alte aranjamente,
înțelegeri, negocieri şi discuții, atât orale, cât și scrise. Nicio renunțare la oricare dintre
prevederile prezentului Acord nu este considerată sau nu constituie o renunțare la oricare
alte dispoziții din prezentul Acord (similare sau nu), de asemenea nici renunțarea nu
constituie o renunțare continuă decât dacă se prevede altfel în mod expres.
8. Dacă orice prevedere a prezentului Acord se dovedește nulă sau inaplicabilă de către o
instanță judecătorească competentă, o astfel de prevedere trebuie separată de restul
Acordului prezent, care va rămâne în vigoare.
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