Acord privind utilizarea website-ului

ACORD PRIVIND UTILIZAREA WEBSITEULUI
1. ACCEPTAREA CONDIŢIILOR
Kyäni, Inc. şi afiliaţii săi (împreună Kyäni) acordă acces la Website-ul Kyäni aflat la www.Kyäni.net
conform acestor termeni şi condiţii şi acceptului dvs. privind prezentului Acord privind utilizarea websiteului („Acordul”). Kyäni poate modifica prezentul Acord din când în când la discreţia sa exclusivă şi totală
fără nicio notificare către dvs. Ar trebui să consultaţi des acest Acord pentru a vă informa despre orice
schimbări aduse Politicii.
Prin accesarea, navigarea, cadrarea, utilizarea şi/sau includerea unor linkuri la Website-ul Kyäni (în
continuare „Website” sau “Site”), dvs. deveniţi Utilizator conform definiţiei din Secţiunea 2 de mai jos şi
sunteţi de acord ca termenii acestui Acord să fie obligatorii pentru dvs. De asemenea, sunteţi de acord ca
orice şi toate orientările, regulile, termenii serviciilor, politicile privind utilizarea acceptabilă, politicile de
confidenţialitate sau alte prevederi contractuale, aşa cum s-a notat, să fie obligatorii pentru dvs. În cazul
unui conflict între orice alt contract, regulă, politici sau termeni ai serviciilor şi acest Acord, prevederile
prezentului Acord vor prevala.

2. TIPURI DE UTILIZATORI
Orice persoană care accesează, navighează sau utilizează în alt mod Website-ul Kyäni, fie manual sau
prin orice calculator, dispozitiv de mână, asistent digital personal sau alt dispozitiv sau program automat,
va fi considerată a fi „Utilizator“ conform prezentului Acord.

3. CONFIDENŢIALITATE
Sunteţi de acord că aţi citit şi aţi înţeles termenii Politicii de confidenţialitate pe internet a Kyäni,
disponibilă pe www.Kyäni.net, termenii şi condiţiile căreia au fost încorporate în prezentul prin referinţă,
ca şi cum ar fi fost prevăzute integral în prezentul.

4. UTILIZAREA SITE-ULUI
Înţelegeţi că Kyäni nu poate garanta sau asigura şi nici nu garantează sau asigură că fişierele disponibile
pentru descărcare de pe Site vor fi fără infecţii, viruşi, viermi sau alte tipuri de programe care au scopul
de a dăuna în mod maliţios dispozitivului dvs. sau să colecteze în mod nepotrivit sau ilegal datele
personale sau informaţiile dvs. Dvs. sunteţi răspunzător pentru implementarea unor proceduri şi mijloace
de protecţie suficiente pentru a îndeplini propriile dvs. necesităţi privind acurateţea introducerii şi ieşirii
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datelor şi pentru menţinerea unor mijloace externe altele decât Website-ul Kyäni pentru reconstruirea
oricăror date pierdute.

5. INTEGRITATEA SISTEMULUI
Nu puteţi folosi niciun dispozitiv, software sau rutină cu scopul de a interfera cu funcţionarea corectă a
Website-ului. Nu puteţi întreprinde nicio acţiune care impune o povară nerezonabilă asupra infrastructurii
utilizate pentru susţinerea funcţionării eficiente a Website-ului, inclusiv, dar fără a se limita la, e-mailurile
nesolicitate (adică „spam“).

6. RISC; UTILIZAREA INTERNETULUI
VĂ ASUMAŢI ÎNTREAGA RĂSPUNDERE ŞI ÎNTREGUL RISC AFERENT UTILIZĂRII DE CĂTRE DVS.
A WEBSITE-ULUI ŞI INTERNETULUI. LUAŢI CUNOŞTINŢĂ DE FAPTUL ŞI SUNTEŢI DE ACORD CĂ
ORICE ÎNCĂRCĂRI SAU TRANSMISII PE CARE LE ÎNTREPRINDEŢI POT FI INTERCEPTATE ŞI
UTILIZATE DE CĂTRE UN TERŢ NEAUTORIZAT ŞI ÎNTREGUL RISC ASOCIAT VĂ REVINE
EXCLUSIV DVS.

7. EXCLUDEREA ORICĂROR GARANŢII
Kyäni NU DĂ NICIO GARANŢIE, NU FACE NICIO DECLARAŢIE SAU CONFIRMARE DE NICIUN FEL
(INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANŢII PRIVIND TITLUL SAU NEÎNCĂLCAREA SAU
GARANŢII IMPLICITE PRIVIND VANDABILITATEA SAU POTRIVIREA PENTRU UN ANUMIT SCOP)
CU PRIVIRE LA WEBSITE, CONŢINUTUL WEBSITE-ULUI, ORICE PRODUS SAU SERVICIU
FURNIZAT PRIN WEBSITE SAU ÎN GENERAL PE INTERNET, CU EXCEPŢIA SITUAŢIILOR ÎN CARE
PE WEBSITE SE MENŢIONEAZĂ ÎN MOD SPECIFIC ÎN PRIVINŢA UNUI ANUMIT PRODUS SAU
SERVICIU ŞI Kyäni NU VA FI RĂSPUNZĂTOR PENTRU NICIUN COST SAU DAUNĂ CARE APARE
DIRECT SAU INDIRECT DIN ORICE TRANZACŢII EFECTUATE PRIN SITE. ANUMITE STATE NU
PERMIT EXCLUDEREA GARANŢIILOR IMPLICITE, ASTFEL E POSIBIL CA DECLARAŢIA LEGALĂ DE
MAI SUS SĂ NU VI SE APLICE. Kyäni NU GARANTEAZĂ CĂ SITE-UL SAU SERVICIILE VOR
ÎNDEPLINI CERINŢELE UTILIZATORULUI SAU CĂ SITE-UL SAU SERVICIILE VOR FI
NEÎNTRERUPTE SAU FĂRĂ ERORI SAU CĂ DEFECTELE DE PE SITE VOR FI CORECTATE. SITEUL ŞI CONŢINUTUL ŞI SERVICIILE PUSE LA DISPOZIŢIE PRIN SITE SUNT FURNIZATE CA ATARE
(„AS IS“) ŞI ÎN FORMA DISPONIBILĂ („AS AVAILABLE“).

8. ÎNTRERUPERI ALE SISTEMULUI
Kyäni programează periodic opriri ale sistemului pentru întreţinere şi alte scopuri. Pot apărea şi opriri
neplanificate ale sistemului. Kyäni nu va purta nicio răspundere pentru indisponibilitatea rezultantă a
Website-ului sau pentru orice pierdere de date sau tranzacţii cauzată de opririle planificate sau
neplanificate ale sistemului sau întârzierea, transmiterea greşită sau netransmiterea rezultantă a
informaţiilor cauzată de astfel de opriri ale sistemului sau de orice acţiuni ale terţilor sau alte opriri ale
furnizorilor de găzduire web sau infrastructură de internet sau reţea care sunt exteriori Website-ului.

9. DESPĂGUBIRE
Sunteţi de acord să despăgubiţi, să apăraţi şi să exoneraţi de răspundere pe Kyäni şi persoanele sale cu
funcţii de conducere, directorii, angajaţii şi reprezentanţii săi faţă de şi împotriva oricăror şi tuturor
solicitărilor, pretenţiilor, acţiunilor, costurilor, răspunderilor, pierderilor şi daunelor de orice fel (inclusiv
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onorariile efective ale avocaţilor) care rezultă din (i) utilizarea, utilizarea greşită sau abuzul Website-ului
de către dvs., (ii) utilizarea sau achiziţia de către dvs. a serviciilor sau bunurilor oferite prin Website, sau
(iii) încălcarea de către dvs. a oricărei prevederi a prezentului Acord. Veţi colabora pe deplin aşa cum e
necesar în mod rezonabil în apărarea Kyäni faţă de orice pretenţie. Kyäni îşi rezervă dreptul, pe
cheltuiala sa, să-şi asume apărarea exclusivă şi controlul în orice problemă care de altfel s-ar supune
despăgubirii de către dvs. şi în niciun caz nu veţi soluţiona nicio problemă fără consimţământul lui Kyäni.

10. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
Conţinutul Site-ului, cum ar fi textul, grafica, logourile, clipurile audio, video, fotografiile, software-uri şi alte
informaţii („Conţinutul“) este proprietatea Kyäni şi/sau afiliaţilor sau partenerilor săi şi este protejat de
legile federale şi internaţionale privind drepturile de autor şi mărcile comerciale sau alte drepturi de
proprietate. Aceste drepturi sunt protejate în toate formele, mediile şi tehnologiile existente în prezent sau
dezvoltate în viitor. Puteţi lista şi descărca porţiuni ale materialului de pe diferite zone ale Website-ului
doar pentru utilizare necomercială personală de către dvs. sau utilizare necomercială de către dvs. în
cadrul organizaţiei dvs. sau aşa cum este altfel permis. Nicio porţiune a Conţinutului nu poate fi retipărită,
republicată, modificată sau distribuită în orice formă fără permisiunea scrisă expresă a Kyäni. Nu puteţi şi
acest Acord nu vă dă permisiune ca să reproduceţi, să efectuaţi inginerie inversă, decompilaţi,
dezasamblaţi, modificaţi, transmiteţi, vindeţi, distribuiţi, acordaţi licenţă sau să creaţi opere derivate cu
privire la Site. Un anumit conţinut poate fi licenţiat de la terţi şi orice astfel de conţinut al părţilor terţe şi
orice drepturi de proprietate intelectuală aferente conţinutului aparţin respectivelor părţi terţe. Nu puteţi
îndepărta, altera sau modifica nicio notificare sau inscripţie privind drepturile de autor, mărcile comerciale
sau alte drepturi de proprietate intelectuală sau proprietate cuprinsă pe Site sau în Conţinut. Toate
drepturile care nu sunt acordate în mod expres de acest Acord sau orice acord de licenţă aplicabil privind
utilizatorii finali sunt rezervate de Kyäni.
Nimic din cuprinsul prezentului nu se va interpreta ca şi cum ar conferi prin implicaţie, estoppel sau în alt
mod orice licenţă sau drept conform oricărui brevet sau marcă comercială a Kyäni sau unei părţi terţe. Cu
excepţia prevederilor exprese de mai sus, nimic din cuprinsul prezentului nu se va interpreta ca şi cum ar
conferi orice licenţă sau drepturi conform oricărui drept de autor deţinut de Kyäni.

11. LIMITAREA RĂSPUNDERII
ÎN NICIUN CAZ Kyäni SAU ORICE ALTĂ PARTE IMPLICATĂ ÎN CREAREA, PRODUCEREA SAU
DISTRIBUIREA SITE-ULUI NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ,
INDIRECTĂ, INCIDENTALĂ, SPECIALĂ SAU DE CONSECINŢĂ PENTRU PROFIT NEREALIZAT,
PIERDERE DE FOND COMERCIAL, UTILIZARE, DATE SAU ALTE PIERDERI INTANGIBILE (CHIAR
DACĂ AM FOST INFORMAŢI ASUPRA POSIBILITĂŢII UNOR ASTFEL DE DAUNE) CARE REZULTĂ
DIN (I) UTILIZAREA SITE-ULUI SAU IMPOSIBILITATEA DE A UTILIZA SITE-UL (II) COSTUL
ACHIZIŢIONĂRII UNOR PRODUSE SAU SERVICII DE ÎNLOCUIRE REZULTATE DIN ORICE
PRODUSE, DATE, CONŢINUT, SAU SERVICII ACHIZIŢIONATE SAU OBŢINUTE SAU TRANZACŢII
EFECTUATE PRIN SAU DE PE SITE; (III) ACCES NEAUTORIZAT LA TRANSMISIILE SAU DATELE
DVS. SAU ALTERAREA ACESTORA; (IV) DECLARAŢII SAU CONDUITA ORICĂRUI TERŢ PE SITE;
SAU (V) ORICE ALTĂ PROBLEMĂ LEGATĂ DE SITE. PRIN PREZENTUL RECUNOAŞTEŢI CĂ ACEST
PARAGRAF SE APLICĂ ÎNTREGULUI CONŢINUT, TUTUROR PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR
DISPONIBILE PRIN SITE. ÎN NICIUN CAZ RĂSPUNDEREA TOTALĂ CUMULATIVĂ A Kyäni
CONFORM ACESTOR TERMENI NU VA DEPĂŞI SUMA MAI MICĂ DINTRE ORICE TAXE PLĂTITE,
DACĂ AU FOST PLĂTITE CĂTRE Kyäni PENTRU UTILIZAREA SITE-ULUI DE CĂTRE DVS., SAU 50
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USD. DEOARECE ANUMITE STATE NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA RĂSPUNDERII
PENTRU DAUNELE DE CONSECINŢĂ SAU INCIDENTALE, ÎN ASTFEL DE STATURI RĂSPUNDEREA
ESTE LIMITATĂ LA SUMA CEA MAI MICĂ PERMISĂ PRIN LEGE. LIMITĂRILE RĂSPUNDERII
PREVĂZUTE ÎN ACEST ACORD PRODUC EFECTE JURIDICE ÎN BENEFICIUL LUI Kyäni, PRECUM ŞI
AL PERSOANELOR SALE CU FUNCŢII DE CONDUCERE, DIRECTORILOR, ANGAJAŢILOR,
AVOCAŢILOR ŞI REPREZENTANŢILOR SĂI.

12. OBLIGAŢIILE DVS. PRIVITOARE LA CONT
Ţinând cont de utilizarea Site-ului de către dvs., sunteţi de acord că: (i) furnizaţi informaţii adevărate,
corecte, actuale şi complete despre dvs. sau organizaţia dvs. aşa cum vă solicită Site-ul („Informaţiile de
la înregistrare”); şi (ii) menţineţi şi actualizaţi Informaţiile de la înregistrare astfel încât să le menţineţi
adevărate, corecte, actuale şi complete. Dacă furnizaţi orice informaţie neadevărată, incorectă, neactuală
sau incompletă sau dacă avem motive rezonabile să suspectăm că informaţiile sunt neadevărate,
incorecte, neactuale sau incomplete, putem suspenda sau rezilia contul dvs. şi să refuzăm să vă
permitem utilizarea de către dvs. a Site-ului în continuare şi accesul viitor la Site. Sunteţi răspunzător
pentru păstrarea confidenţialităţii parolei şi numărului contului dvs. şi sunteţi pe deplin responsabil pentru
toate activităţile care au loc sub numărul contului şi parola dvs. Sunteţi de acord că parola dvs. poate fi
folosită pentru a vă atribui o înregistrare electronică şi semnătură electronică. De aceea, nu veţi divulga
părţilor terţe parolele sau datele de identificare ale contului dvs. Sunteţi de acord că ne veţi notifica
imediat despre orice utilizare neautorizată a parolei dvs. sau despre orice încălcare a securităţii. Kyäni nu
va fi răspunzătoare sau responsabilă în nicio manieră pentru achiziţiile frauduloase efectuate cu utilizarea
parolei dvs. compromise.

13. PREŢURILE PRODUSELOR
În cazul în care un produs este listat la un preţ incorect sau cu informaţii incorecte datorită unor erori de
tipografie sau erori în informaţiile privind preţurile sau produsele, Kyäni va avea dreptul de a refuza sau
anula orice comenzi plasate pentru produsul listat la preţ incorect. Kyäni va avea dreptul de a refuza sau
anula orice astfel de comenzi, indiferent că comanda a fost confirmată sau nu şi cardul de credit al
Utilizatorului a fost debitat sau nu. Dacă cardul dvs. de credit a fost debitat pentru achiziţie şi comanda
dvs. a fost anulată, Kyäni va emite imediat o creditare a contului dvs. de card de credit în suma debitată.

14. EXCLUDEREA SUSŢINERII CONŢINUTULUI ŞI LINKURILOR CĂTRE ALTE
WEBSITE-URI
Orice link către alte site-uri este furnizat pur şi simplu ca o comoditate către Utilizatorii acestui Site. Acest
Site poate conţine linkuri sau referinţe la alte site-uri, însă Kyäni nu a studiat toate aceste site-uri, nu
poartă nicio răspundere privind conţinutul unor astfel de site-uri şi nu va fi răspunzătoare pentru nicio
daună sau prejudiciu care se naşte dintr-un astfel de conţinut. Kyäni nu susţine şi nu face nicio declaraţie
privind aceste site-uri sau informaţii sau alte produse sau materiale disponibile pe ele sau rezultate care
pot fi obţinute prin utilizarea lor. Dacă decideţi să accesaţi oricare dintre celelalte site-uri la care se face
legătură pe acest Site, procedaţi pe riscul dvs. exclusiv.
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15. LEGĂTURI CĂTRE SITE ŞI CADRAREA ACESTUIA
Cu excepţia cazului în care un Utilizator deţine un acord scris valabil cu Kyäni care specifică altfel, un
Utilizator poate include un hyperlink către Site pe orice alt website doar dacă Utilizatorul îndeplineşte
toate condiţiile de mai jos: (a) linkul trebuie să fie un link format exclusiv din text marcat clar „Kyäni” sau
linkul trebuie să „arate” către URL-ul http://www.Kyäni.net şi nu alte pagini în cadrul Site-ului; (c) linkul, în
momentul în care este activat de un Utilizator, trebuie să afişeze Site-ul pe întregul ecran şi nu „încadrat“
pe website-ul care oferă linkul; şi (d) aspectul, poziţia şi alte aspecte ale linkului nu pot fi de natură să
dăuneze sau să dilueze goodwillul asociat cu numele şi mărcile comerciale ale Kyäni sau să creeze falsa
aparenţă că Kyäni este asociat sau sponsor al website-ului care oferă linkul. Prin acordarea acestui
consimţământ, Kyäni nu renunţă la dreptul de proprietate sau drepturile sale legate de orice mărci
comerciale, drepturi de autor, brevete sau orice alte forme de proprietate intelectuală asociate cu Site-ul.
Kyäni îşi rezervă dreptul de a-şi revoca consimţământul dat faţă de link oricând la discreţia sa exclusivă.

16. LEGEA APLICABILĂ
Prezentul Acord şi accesul la Site vor fi guvernate şi interpretate conform legislaţiei statului Idaho, cu
excepţia problemelor care implică sau afectează drepturile de autor, mărcile comerciale şi brevetele lui
Kyäni care vor fi guvernate de legislaţiile şi reglementările aplicabile ale Statelor Unite ale Americii.

17. ALEGEREA FORULUI
Prin prezentul consimţiţi irevocabil şi necondiţionat că vă supuneţi competenţei exclusive a instanţelor
judecătoreşti din statul Idaho şi ale Statelor Unite ale Americii aflate în Idaho pentru orice litigiu care se
naşte din sau în legătură cu utilizarea Site-ului sau achiziţiile de servicii efectuate prin Site (şi sunteţi de
acord să nu intentaţi nicio acţiune legală legată de acestea decât la aceste
instanţe judecătoreşti). Prin prezentul, renunţaţi irevocabil şi necondiţionat la orice obiecţie cu privire la
alegerea locului de judecată pentru orice astfel de litigiu la instanţele judecătoreşti din statul Idaho şi
sunteţi de acord să nu pledaţi sau să pretindeţi în faţa niciunei instanţe judecătoreşti din statul Idaho că
acţiunea depusă în faţa lor a fost intentată la forul neconvenabil.

18. UTILIZATORII INTERNAŢIONALI
Kyäni nu pretinde că Conţinutul ar fi corespunzător sau poate fi descărcat în afara Statelor Unite. E
posibil ca accesul la Conţinut să nu fie legal în anumite ţări sau pentru anumite persoane. Dacă accesaţi
Website-ul din afara Statelor Unite, o faceţi pe riscul dvs. şi sunteţi răspunzător pentru respectarea legilor
din jurisdicţia dvs., în pofida secţiunilor 16 şi 17 de mai sus.

19. FEEDBACK DIN PARTEA UTILIZATORILOR
În cazul în care orice Utilizator reacţionează faţă de Kyäni cu informaţii, inclusiv feedback, cum ar fi
întrebările, solicitările, opiniile, comentariile, sugestiile sau altele asemenea cu privire la conţinutul oricărui
document Kyäni, Web sau orice servicii aferente, aceste informaţii vor fi considerate neconfidenţiale şi
Kyäni nu va avea nicio obligaţie de nicio natură cu privire la astfel de informaţii şi va avea libertatea de a
reproduse, utiliza, divulga şi distribui informaţiile către alţii nelimitat. Kyäni va avea libertatea de a utiliza
orice idei, concepte, know-how sau tehnici conţinute în astfel de informaţii pentru orice scop, inclusiv, dar
fără a se limita la dezvoltarea, producerea şi comercializarea produselor prin încorporarea acestor
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informaţii. În cazul în care Kyäni optează pentru acest lucru, Utilizatorul nu va avea drept la nicio taxă sau
remuneraţie pentru informaţie, tehnică sau idee.

20. UTILIZAREA ACCEPTABILĂ ŞI LEGALĂ A SITE-ULUI
Nicio informaţie furnizată către Kyäni în legătură cu utilizarea Site-ului: (a) nu va fi falsă, incorectă sau
înşelătoare; (b) nu va fi obscenă sau indecentă; (c) nu va conţine niciun virus, vierme sau alt program
maliţios menit să dăuneze, să interfereze în mod vătămător, să intercepteze în mod ascuns sau să
exproprieze orice sistem, date sau informaţii personale; (d) nu va încălca drepturile niciunui terţ cu privire
la drepturile de autor, brevete, mărci comerciale, secrete comerciale sau alte drepturi de proprietate sau
de publicitate sau confidenţialitate; (e) nu va fi defăimătoare, calomnioasă, ameninţătoare în mod nelegal
sau hărţuitoare; şi (f) nu va crea nicio răspundere în sarcina lui Kyäni şi nu va duce la pierderea de către
noi a serviciilor furnizorilor noştri de internet sau altor furnizori. Expeditorul oricărei comunicări către acest
Site sau în alt mod către Kyäni va fi răspunzător pentru conţinutul şi informaţiile cuprinse în ele, inclusiv
caracterul adevărat şi corect al acestora. Acest Site este oferit vizitatorilor săi ca un serviciu. Kyäni îşi
rezervă dreptul de a şterge, modifica sau suplimenta Conţinutul acestui Site oricând din orice motiv fără
notificarea vreunei persoane.

21. SEPARABILITATE
În cazul în care una sau mai multe porţiuni ale prezentului Acord este declarată invalidă, ilegală sau
inaplicabilă din orice motiv în orice privinţă, validitatea, ilegalitatea sau inaplicabilitatea nu vor afecta în
niciun mod nicio altă prevedere cuprinsă în prezentul Acord.

22. TITLURI
Titlurile folosite în acest Acord au scopul exclusiv de a uşura referirile şi nu vor fi folosite ca ajutor în
interpretarea prezentului Acord.

23. NERENUNŢAREA
Nicio întârziere sau lipsă din partea lui Kyäni de a solicita îndeplinirea sau aplicarea oricărei prevederi din
prezentul nu va afecta în nicio manieră dreptul lui Kyäni de a aplica prevederea ulterior. Nicio întârziere
sau lipsă din partea lui Kyäni de a exercita orice drept din prezentul nu constituie renunţare la acest drept
sau orice alt drept din prezentul.

24. INTEGRALITATEA ACORDULUI, ACTUALIZĂRI ŞI MODIFICĂRI
Prezentul Acord şi orice documente integrate în mod expres prin referinţă constituie întregul acord dintre
Kyäni şi dvs. cu privire la obiectul acestuia. La discreţia sa exclusivă, Kyäni poate schimba sau modifica
unilateral acest Acord sau orice alte documente la care se face referire în prezentul oricând, prin postare
pe Site. Orice condiţii schimbate sau modificate vor intra în vigoare la data postării. Utilizarea continuă a
Site-ului constituie acceptul oricăror termeni şi condiţii modificate.

25. CESIUNE
Nu vă puteţi cesiona drepturile şi nu vă puteţi delega responsabilităţile din prezentul fără permisiunea
scrisă expresă a Kyäni. Kyäni poate oricând să-şi cesioneze drepturile sau să-şi delege obligaţiile sale
din prezentul fără să vă notifice.
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26. DREPTURILE BENEFICIARILOR TERŢI
Nicio persoană care nu constituie parte a prezentului Acord nu este menită să beneficieze de prezentul
Acord şi nicio persoană care nu constituie parte a prezentului Acord nu va avea dreptul de a aplica nicio
condiţie a prezentului Acord.

27. ACORD INTEGRAL
Prezentul document reprezintă acordul integral dintre părţi de la data intrării în vigoare cu privire la
obiectul acestuia şi înlocuieşte toate celelalte acorduri, discuţii sau alte înţelegeri cu privire la acest
obiect.
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