
  

 

Termeni si condiții de utilizare a serviciilor  

Viper Smart Start 

1. ACCEPT: Prezentul document constituie acordul între dumneavoastra și Falcon Electronics Prod. SRL  (denumit 
în continuare “FALCON”) şi înlocuieşte toate propunerile anterioare, orale sau scrise și toate celelalte 
comunicări între părți cu privire la achiziția serviciilor de pornire de la distanță de la FALCON și / sau Unitatea 
de localizare , după caz ("Unitatea"). Acceptarea electronică a acestui acord de către Dvs. constituie 
acceptarea acestor Termeni și Condiții pentru servicii. Prezentul acord se aplică tuturor serviciilor pe care le 
achiziționaţi de la FALCON sau agenții Falcon în legătură cu Unitatea care se activează sau se reînnoieşte, după 
caz, prin prezentul acord. Vă rugăm să citiți acest acord și să păstraţi o copie pentru evidențele dvs. 

2. HARDWARE, INSTALARE, SERVICE: Locul de amplasare necorespunzător sau o procedură de instalare 
necorespunzătoare poate duce la pierderea completă sau parțială a funcționalității unității și incapacitatea de 
a utiliza serviciile achiziționate în temeiul prezentului acord. Este exclusiv responsabilitatea dumneavoastră să 
vă asigurați că unitatea este instalată corect, prin efectuarea testelor funcționale la finalizarea instalării. 
FALCON nu va fi răspunzător față de dumneavoastră sau orice persoană pentru orice pierderi sau daune 
cauzate de instalarea necorespunzătoare a unității, inclusiv orice pierdere de servicii datorate instalării 
necorespunzătoare. Cartela SIM livrată cu unitatea nu poate fi utilizată în nici un ALT DISPOZITIV WIRELESS. 
Schimbarea furnizorilor de servicii sau rețele de date poate duce la o schimbare a unității. Sunteți de acord cu 
înlocuirea unității, în cazul în care schimbarea furnizorilor de servicii de date o impune, făcută cu un preaviz 
rezonabil de către FALCON și fără costuri suplimentare. 

3. SERVICII DE LOCALIZARE ŞI TRANSMISIE DE DATE: Toate Serviciile sunt supuse Limitărilor de Tehnologie 
prevăzute în prezentul acord, bunei instalări, utilizări și întreținere a Unității. Sunteți de acord că Serviciile nu 
includ servicii de voce. Sunteți de acord că forma și natura Serviciilor se poate modifica fără notificare 
prealabilă. Serviciile sunt dedicate comunicării cu Unitatea pentru pornirea de la distanță a vehiculului și / sau 
localizarea acestuia , după caz, și nu sunt concepute pentru utilizarea ca servicii de urgență.  

4. TESTAREA SERVICIILOR: Sunteți de acord că FALCON, pentru scopurile sale interne de testare și de control, fără 
costuri suplimentare, poate localiza sau comunica cu vehiculele echipate cu o Unitate. 

5. RELAȚIA CU FURNIZORII DE SERVICII DE DATE: Înțelegeți că Serviciile asociate depind de serviciile prestate de 
terți ("Furnizorii de servicii de date"), în conformitate cu acordurile încheiate şi sunt supuse unor termeni, 
condiții și limitări prevăzute în astfel de acorduri. Aţi înțeles în mod expres și sunteţi de acord că nu aveți nici 
un fel de relație contractuală cu furnizorii de servicii de date. Sunteţi de acord că FALCON nu poate garanta 
securitatea transmisiilor de date, şi nu va fi răspunzător pentru orice lipsă de securitate cu privire la utilizarea 
serviciilor sau transmiterii de date.  

6. DREPTURI DE PROPRIETATE: (a) Toate drepturile, inclusiv orice drepturi de proprietate intelectuală, care există 
în Servicii (indiferent dacă acele drepturi se întâmplă să fie înregistrate sau nu, oriunde în lume) aparţin 
societăţii Directed Electronics Inc, cu sediul în SUA.  (b) Nu aveți dreptul de a utiliza vreuna dintre denumirile 
comerciale, mărcile comerciale, mărcile de servicii, logo-urile, numele de domeniu și alte caracteristici 
distinctive de marcă. (c) Nu veți elimina, ascunde sau modifica orice notificări privind drepturile de proprietate 
(inclusiv notificările privind drepturile de autor și marcă comercială) care pot fi aplicate sau conținute în cadrul 
Serviciilor. (d) Sunteți de acord că în utilizarea Serviciilor, nu veți utiliza nicio marcă comercială, marcă de 
serviciu, numele comercial, logo-ul de orice companie sau organizație într-un mod care este probabil sau este 
destinat să producă confuzie în privința proprietarului sau a utilizatorului autorizat al mărcilor, denumirilor sau 



  

 

logo-urilor. Sunteți de acord că nu aveți dreptul de proprietate, pentru orice element eliberat sau asociat cu 
Serviciile sau cu orice unitate folosită de către Dumneavoastră. 

7. LICENȚĂ SOFTWARE: Beneficiaţi de o licenţă personală, la nivel mondial, fără redevență, netransmisibilă și 
neexclusivă de a utiliza software-ul ca parte a serviciilor (denumit în continuare "Software-ul"). Această licență 
are singurul scop de a vă permite să utilizați și să beneficiați de Serviciile furnizate, în maniera permisă de 
prezentul acord și planul dvs. de servicii. Nu puteţi (şi nu puteți permite oricui altcuiva să) copia, modifica, crea 
o operă derivată prin inginerie inversă, decompilarea sau încercarea prin alt mod de a extrage codul sursă al 
Software-ului sau orice parte a acestuia, cu excepția cazului în care acest lucru este în mod expres permis sau 
impus prin lege. Nu aveți dreptul să alocați (sau să acordaţi o sub-licență) drepturile dvs. de a utiliza Software-
ul sau transfera orice parte a drepturilor dvs. de a utiliza Software-ul. Software-ul pe care îl utilizați poate 
descărca și instala automat actualizări. Aceste actualizări sunt concepute pentru a îmbunătăți, consolida și 
dezvolta în continuare Serviciile și pot lua forma unor remedieri de erori, funcții îmbunătățite, module noi de 
software și versiuni complet noi. Sunteți de acord să primiți asemenea actualizări. 

8. SECURITATEA; INFORMAȚII PERSONALE ȘI CONFIDENȚIALITATE: Sunteți de acord și înțelegeți că sunteți 
responsabil pentru păstrarea confidențialității parolelor asociate cu orice cont pe care îl utilizați pentru a 
accesa Serviciile. În consecință, sunteți de acord că veți fi singurul responsabil pentru toate activitățile care au 
loc în contul dvs. Vă asumaţi întreaga responsabilitate pentru stabilirea unor măsuri adecvate de securitate 
pentru a controla accesul la echipamentele și informațiile dvs. Sunteți de acord cu utilizarea informațiilor 
despre dumneavoastră şi activele dumneavoastră pentru (i) administrarea Serviciilor, (ii) localizarea 
electronică, (iii) să furnizeze informații la terți furnizori de servicii, operatorii de transmisie date sau altor 
persoane cu scopul de a furniza Serviciile, sau ca răspuns la o citație sau un proces juridic, și (iv) să utilizeze și 
să partajeze informații și statistici, care nu includ informații care vă identifică personal. Sunteți de acord, de 
asemenea cu utilizarea informațiilor dvs. personale pentru a administra contul dvs. electronic asociat 
Serviciilor. 

9. LIMITAREA RĂSPUNDERII: FALCON, nu va fi răspunzător faţă de dumneavoastră sau orice altă persoană pentru 
orice pierderi sau daune cauzate de utilizarea Serviciilor sau pentru orice întrerupere a Serviciilor, indiferent de 
cauză. FALCON nu va fi răspunzător către dumneavoastră sau orice terță parte pentru consecințele, 
incidentele, daune generale, inclusiv, fără limitare, pierdere sau deteriorare a vehiculelor dvs. sau active, sau 
pierderea de profituri, venituri sau date, chiar dacă FALCON a fost avertizat de posibilitatea unor astfel de 
daune. Sunteți de acord să nu cereţi despăgubiri de la FALCON pentru orice pierderi sau daune cauzate de 
utilizarea Serviciilor sau pentru orice întrerupere a Serviciilor. 
 

10.  LIMITARI DE TEHNOLOGIE: ați citit, înțeles și recunoașteţi următoarele limitări tehnice inerente referitoare la 
utilizarea serviciilor: (a) servicii de acoperire wireless de rețea. O acoperire completă în orice moment este 
puțin probabilă. Existența unor condiții nefavorabile, cum ar fi efectele meteorologice pe termen scurt 
imprevizibile și interferențelor radio de la stațiile îndepărtate, pot întrerupe serviciile. Anumite elemente cum 
ar fi vremea, tunelurile, structurile subterane, clădirile înalte, parcările acoperite sau zonele subterane, 
instalarea defectuoasă, alte zgomote electrice și semnale radio de la surse externe pot interfera cu serviciile. 
Există încă arii în zona de servicii care nu au fost încă incluse în zonele cu acoperire wireless. Prin urmare, dacă 
un vehicul se deplasează in afara zonei de servicii disponibile, comunicarea cu acel vehicul este indisponibilă 
până la revenirea la zona de servicii disponibile. De asemenea, temporar, zone cu  acoperire slabă ("găuri") 
apar chiar şi în zonele pe deplin dezvoltate, limitând astfel performanța sistemului. Alte elemente de mediu 
pot afecta comunicații prin rețeaua fără fir între Unitățile și de sistemul online. Problemele de mediu pot 



  

 

include; întreruperi ale serviciului de rețea, congestie, roaming și probleme similare de acces. (b) Sistemul de 
poziționare globală (GPS) în zonele urbane. GPS-ul este un sistem expansiv de localizare bazat pe sateliţi 
distribuiţi în întreaga lume. Antena GPS trebuie să aibă o linie directă de vedere a sateliților. În cazul în care 
vederea directă este afectată (de exemplu, locuri de parcare subterane sau clădiri înalte), aceasta poate afecta 
capacitatea de a recunoaște o locație exactă. (c) Confidențialitate. Unitățile și serviciile conţin componente 
complexe și nu poate fi garantată protecţia împotriva atacurilor electronice, viruși electronici sau interceptare 
(d) Disponibilitatea tehnologiei celulare. Serviciile sunt bazate pe tehnologia celulară şi pot deveni caduce în 
viitor, ca urmare a schimbărilor în tehnologia transmisiilor fără fir sau a acțiunilor autorităților de 
reglementare cu privire la tehnologia celulară în aplicații de cartografiere. În acest caz, FALCON nu va avea 
nicio obligație de a rambursa sau să furnizeze servicii substitutive. În plus, FALCON nu își asumă 
responsabilitatea pentru corectitudinea sau inexactitatea oricăror hărți pe care sunt bazate Serviciile. (e) 
Limitări capacitate utilizare. Părțile admit că pot să apară concentrații de utilizare neobișnuite în anumite 
locații. FALCON nu își asumă nici o responsabilitate pentru incapacitatea de furnizare de servicii 
corespunzătoare rezultate din sau legate de lipsa capacității rețelei ca urmare a concentrării de utilizare 
menționate anterior. FALCON nu are obligația de a suporta orice costuri suplimentare pentru a asigura 
capacitatea de utilizare a Serviciilor. 

11.  TERMEN ȘI ÎNCETARE; REÎNNOIREA: Prezentul acord va rămâne în vigoare și cu efecte depline pentru întreaga 
durată a planului de servicii achiziționat împreună cu orice unitate. În cazul nerespectării acestor Termeni și 
Condiții Serviciile se pot anula. Fără a aduce atingere celor de mai sus, prezentul acord încetează imediat și 
fără răspunderea FALCON în cazul revocării autorizațiilor necesare funcționării  de către autoritățile în drept. 
Serviciile preplătite nu sunt rambursabile. REÎNNOIREA: abonamentul preplătit achiziționat va continua pentru 
durata termenului inițial și, la sfârșitul termenului de abonare nu se va reînnoi în mod automat. Reînnoirea 
abonamentului se va face prin achiziționarea unui nou abonament preplătit, care va fi furnizat de FALCON la 
cererea dumneavoastră. 

12. ANULAREA SERVICIILOR: Puteți anula abonamentul în orice moment, printr-o notificare trimisă către FALCON. 
Serviciile preplătite nu sunt rambursabile în nicio situație care poate apărea. 

13. Prin semnarea acestui acord (prin acceptarea electronică), sunteți de acord cu termenii și condițiile din 
prezentul acord, inclusiv a termenului de subscripție. Prin selectarea opțiunii "Sunt de acord", acceptați 
prezentul Contract pe cale electronica. Sunteți de acord că semnătura electronică este echivalentul juridic al 
semnării scrise a unui document tipărit Sunteți de acord că în continuare utilizarea unei tastaturi, mouse sau 
alt dispozitiv pentru a selecta un element, buton, pictograma sau acțiune similară ("E-Semnare")  constituie 
acceptarea și acordul dumneavoastră ca în cazul semnăturii scrise. De asemenea, declarați că aveți cel puțin 18 
ani și sunteți în mod legal autorizați să semnați acest acord. 

 

 

 

 


