
Termeni și Condiții 

Termeni Generali 

Prin accesarea și folosirea serviciilor oferite de Stardust Software SRL, CUI 3533203, 

localizat în județul Margina, localitatea Timiș, numărul 214E, adresă de email: 

contact@declaratia-406.ro, Număr de telefon: +40771 641 055, confirmați că sunteți 

de acord cu termenii și condițiile serviciului conținute în Termenii și condițiile 

prezentate mai jos. Acești termeni se aplică întregului site web și oricărui e-mail sau alt 

tip de comunicare între dvs. și Stardust Software SRL. 

 

În nicio circumstanță, echipa Stardust Software SRL nu va fi responsabilă pentru orice 

dauna directe, indirecte, speciale, incidentale sau consecutive, produse din vina 

clientului inclusiv, dar fără a se limita la, pierderea de date sau profit, care decurg din 

utilizarea sau incapacitatea de a utiliza materialele de acest site, chiar dacă echipa de 

planificare sau un reprezentant autorizat a fost informat despre posibilitatea unor 

astfel de daune. În cazul în care utilizarea de către dumneavoastră a materialelor de pe 

acest site are ca rezultat necesitatea de service, reparare sau corectare a 

echipamentelor sau a datelor, altele decât cele prevăzute de Stardust Software SRL, vă 

asumați orice costuri aferente acestora. 

 

Stardust Software SRL nu va fi responsabil pentru niciun rezultat care poate apărea în 

timpul utilizării resurselor noastre 

 

Licențe 

Stardust Software SRL vă oferă o licență revocabilă, neexclusivă, netransferabilă și 

limitată pentru a descărca, instala și utiliza aplicația de generare a declarației D406 

strict în conformitate cu termenii acestui Acord. 

 

Acești Termeni și condiții sunt un contract între dumneavoastră și Stardust Software 

SRL (denumit în acești Termeni și condiții " Stardust Software SRL ", " Stardust Software 

SRL ", "noi", "noi" sau "nostru", "Furnizor"), furnizorul site-ului web Stardust Software 

SRL și serviciile accesibile de pe site-ul web. 

 

Sunteți de acord să respectați acești Termeni și Condiții. Dacă nu sunteți de acord cu 

acești Termeni și condiții, vă rugăm să nu utilizați aplicația de generare a declarației 

D406. În acești Termeni și Condiții, "dvs." se referă atât la dumneavoastră ca persoană 

fizică, cât și la entitatea pe care o reprezentați. Dacă încălcați oricare dintre acești 

Termeni și condiții, ne rezervăm dreptul de a vă anula licența sau de a bloca accesul la 

contul dvs. fără notificare. 

 



Definiții și cuvinte cheie 

Pentru a explica lucrurile cât mai clar posibil în acești Termeni și condiții, de fiecare 

dată când se face referire la oricare dintre acești termeni, sunt definiți strict astfel: 

 Cookie: cantitate mică de date generată de un site web și salvată de browserul 

dumneavoastră web. Este folosit pentru a vă identifica browserul, pentru a 

furniza analize, pentru a reține informații despre dvs., cum ar fi preferința de 

limbă sau informațiile de conectare. 

 Companie: atunci când acești termeni menționează „Companie, „noi”, „noi” sau 

„nostru”, se referă la Stardust Software SRL, România, care este responsabilă 

pentru informațiile dumneavoastră conform acestor Termeni și condiții. 

 Țara: unde se află Stardust Software SRL sau proprietarii/fondatorii Stardust 

Software SRL, în acest caz este Romania. 

 Dispozitiv: orice dispozitiv conectat la internet, cum ar fi un telefon, o tabletă, 

un computer sau orice alt dispozitiv care poate fi utilizat pentru a vizita 

Programul și a utiliza serviciile. 

 Produs, Serviciu: O aplicație software care poate fi descărcată, sau o aplicație 

software incorporată în Website cu scopul de a fi folosită în Website care este 

oferită clientului pentru a o consuma. Printre Produsele și Serviciile disponibile 

se enumeră următoarele aplicații intitulate sub același nume: aplicație de 

generare declarație D406. 

 Serviciu terțiar: se referă la agenții de publicitate, sponsorii de concurs, 

partenerii promoționali și de marketing și alții care furnizează conținutul nostru 

sau ale căror produse sau servicii credem că vă pot interesa. 

 Website: site, care poate fi accesat prin această adresă URL: https://declaratia-

406.ro 

 Dvs., Utilizator Autorizat, Client : o persoană sau entitate care folosește 

produsele Stardust Software SRL și care a platit o licență. 

 Date, Datele Clientului: înseamnă orice date, fișiere, text, grafică, imagini, 

software, lucrări de autor de orice fel și informații sau alte materiale pe care 

Clientul le transmite, le încarcă, le transferă, le prelucrează, le stochează sau le 

face să interfațeze cu, Clientul. Contul sau Produsul, cu condiția ca orice 

informație care constituie Date ale utilizatorului autorizat (așa cum este definit 

mai jos) să nu constituie Date ale clienților. 

 Dreptul de a utiliza Produsul: Furnizorul acordă Clientului și fiecăruia dintre 

Utilizatorii săi autorizați o licență limitată, neexclusivă, netransferabilă și 

revocabilă în timpul Perioadei de licență pentru a accesa și utiliza Produsul. 

 

 



Interdicții și politici de utilizare 

Clientul recunoaște că Produsul conține secrete comerciale ale Furnizorului și ale 

licențiatorilor săi și, pentru a proteja astfel de secrete comerciale și alte interese pe 

care Furnizorul și licențiatorii săi le pot avea în Produs, Clientul nu poate și Clientul este 

de acord să nu efectueze inginerie inversă, decompilați sau dezasamblați Produsul. În 

plus, Clientul nu poate, iar Clientul este de acord să nu: (i) să vândă sau să sublicențeze 

Produsul; (ii) modifica Produsul; (iii) distribuie sau copia Produsul în totalitate sau în 

parte; (iv) să utilizeze Produsul în orice mod ilegal, în orice scop ilegal sau în orice mod 

incompatibil cu prezentul Acord sau cu documentația aplicabilă a Furnizorului; (v) să 

acceseze sau să utilizeze orice zone ale Produsului pentru care Furnizorul nu a acordat 

autorizația Clientului sau să modifice sau să interfereze cu sistemele informatice ale 

Furnizorului sau cu sistemele tehnice de livrare ale furnizorilor Furnizorului; sau (vi) să 

încurajeze, să autorizeze sau să permită oricui să facă oricare dintre cele de mai sus. 

Vă este interzis și nu veți permite altora să: 

 Licențiază, vinde, închiriază, atribuie, distribuie, transmite, găzduiește, 

externalizează, dezvăluie sau exploatează în alt mod comercial aplicația sau 

pune platforma la dispoziția oricărei terțe părți. 

 Modificați, realizați lucrări derivate, dezasamblați, decriptați, decompilați sau 

faceți inginerie inversă oricărei părți a aplicației. 

 Eliminați, modificați sau ascundeți orice notificare de proprietate (inclusiv orice 

notificare privind drepturile de autor sau marcă comercială) a Stardust Software 

SRL sau a afiliaților, partenerilor, furnizorilor sau licențiatorilor aplicației. 

Politica de returnare/anulare și de restituire 

La achiziționarea unui Produs sau Serviciu oferit de Stardust Software SRL, există 

termeni și condiții care se aplică tranzacțiilor la Stardust Software SRL. Vom fi la fel de 

scurti pe cât ne vor permite avocații noștri. Principalul lucru de reținut este că, plasând 

o comandă sau efectuând o achiziție la Stardust Software SRL, sunteți de acord cu 

termenii împreună cu Politica. 

 

Licencențele achiziționate pentru Produsele sau Serviciile comercializate de Stardust 

Software nu sunt returnabile sub nicio forma și nu se restituie Clientului contravaloarea 

lor.  

 

 

Subscripții 

Clientul este de acord să plătească Furnizorului taxele stabilite în fiecare Comandă de 

servicii aplicabilă. Furnizorul va emite Clientului o factură proformă la momentul 



achiziției unui Produs sau Serviciu . Taxele sunt plătibile și datorate în termen de 

cincisprezece (15) zile calendaristice de la data facturii. 

 

Clientul este de acord să plătească toate taxele aplicabile abonamentului Clientului în 

conformitate cu prețurile Furnizorului care sunt în vigoare la momentul comenzii 

Clientului sau la momentul reînnoirii abonamentului, după caz. Furnizorul își rezervă 

dreptul de a modifica oricând prețurile din lista de prețuri a Furnizorului. 

 

Clientul va fi responsabil pentru și va plăti cu promptitudine toate taxele și taxele de 

orice fel (inclusiv, dar fără a se limita la taxe de vânzare, utilizare și reținere la sursă) 

asociate cu acest Acord sau cu utilizarea de către Client a Produsului, cu excepția 

impozitelor bazate pe venitul net al Furnizorului. . Dacă Furnizorul este obligat să 

colecteze orice taxă pentru care Clientul este responsabil, Clientul este de acord să 

plătească o astfel de taxă direct Furnizorului. 

 

Prețuri și modalități de plată 

Prețul de achiziționare al oricărui Produs sau Serviciu este comunicat fiecărui client în 

parte în funcție de cerințele pe care Clientul le dorește și în funcție de perioada de tip 

contractată. 

 

Cu excepția cazului în care a fost anunțat și aprobat de către un membru autorizat 

Stardust Software SRL, orice plată se va face de către Client înainte de obținerea unei 

licențe, indiferent de Produsul sau Serviciul ales. Excepție va face cazul în care Clientul 

va folosi versiunea temporară gratuită timp e 60 de zile (de asemenea referită ca Free 

Trial) 

 

Modalitățile de plată disponibile sunt: Plata prin Transfer Bancar, Plata prin Ordin de 

plată. 

 

Produsele și Serviciile valabile achiziționării folosind modalitățile de plată mențioante 

mai sus, adică Plata prin Transfer Bancar, Plata prin Ordin de plată sunt Produsele și 

Seriviciile intitulate: Aplicație generare declarație D406. 

 

Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și de a revizui politica de utilizare a 

resurselor în orice moment. 

 

Politica de livrare a serviciilor achiziționate 

Clientul va intra în posesia unei licențe a unui Produs sau Serviciu achiziționat în cel 

mai scurt timp posibil, care poate varia in funcție de modalitatea de plată pe care 

Clientul o va realiza. În cazul în care modalitatea de plată va fi prin Transfer Bancar sau 



folosind un Ordin de Plata, licența Serviciului sau Produsului achizițioantă va fi 

disponibilă clientului în decurs de maxim 5 zile lucrătoare de la momentul confirmării 

plății de către echipa Stardust Software SRL 

 

Sugestiile Dvs. 

Orice feedback, comentarii, idei, îmbunătățiri sau sugestii (colectiv, „Sugestii”) furnizate 

de dvs. către Stardust Software SRL cu privire la aplicație vor rămâne proprietatea 

exclusivă și Stardust Software SRL. 

 

Clientul este de acord ca toate sugestiile comunicate de Client echipei Stardust 

Software SRL să fie supuse unui proces de acceptanță, iar dacă acestea au fost 

acceptate, Stardust Software SRL va decide posibilitatea recompensării Clientului după 

o metodă decisă de Stardust Software SRL. 

 

Consimțământul Dvs. 

Ne-am actualizat Termenii și condițiile pentru a vă oferi o transparență completă 

asupra a ceea ce este setat atunci când vizitați site-ul nostru și a modului în care este 

utilizat. Folosind aplicația noastră, înregistrând un cont sau efectuând o achiziție, 

sunteți de acord cu Termenii și condițiile noastre. 

 

Link-uri către alte site-uri web 

Acești Termeni și Condiții se aplică numai Serviciilor. Serviciile pot conține link-uri către 

alte site-uri web care nu sunt operate sau controlate de Stardust Software SRL. Nu 

suntem responsabili pentru conținutul, acuratețea sau opiniile exprimate în astfel de 

site-uri web și astfel de site-uri web nu sunt investigate, monitorizate sau verificate de 

către noi în ceea ce privește acuratețea sau caracterul complet. Vă rugăm să rețineți că 

atunci când utilizați un link pentru a merge de la Servicii la un alt site web, Termenii și 

condițiile noastre nu mai sunt în vigoare. Navigarea și interacțiunea dvs. pe orice alt 

site web, inclusiv pe cele care au un link pe platforma noastră, sunt supuse regulilor și 

politicilor site-ului respectiv. Aceste terțe părți pot folosi propriile cookie-uri sau alte 

metode pentru a colecta informații despre dvs. 

 

Cookies 

Stardust Software SRL nu folosește „Cookie-uri” pe Website-ul www.declaratia-406.ro. 

 

 

 



Modificări ale Termenilor și Condițiilor noastre 

Recunoașteți și sunteți de acord că poate înceta (permanent sau temporar) furnizarea 

Serviciului (sau a oricăror caracteristici din cadrul Serviciului) către dvs. sau către 

utilizatori, în general, la discreția exclusivă pentru motive întemeiate cu notificarea 

prealabilă a Clientului. Puteți înceta utilizarea Serviciului în orice moment. Nu trebuie 

să informați în mod specific când încetați să utilizați Serviciul. Recunoașteți și sunteți 

de acord că, dacă dezactivează accesul la contul dvs., este posibil să fiți împiedicat să 

accesați Serviciul, detaliile contului dvs. sau orice fișiere sau alte materiale conținute în 

contul dvs. 

 

Dacă decidem să ne schimbăm Termenii și condițiile, vom publica acele modificări pe 

această pagină și/sau vom actualiza data modificării Termenilor și condițiilor. 

 

Modificări la website-ul nostru 

Stardust Software SRL își rezervă dreptul de a modifica, suspenda sau întrerupe, 

temporar sau permanent, din motive întemeiate, cu notificarea prealabilă a Clientului, 

aplicația sau orice serviciu la care se conectează, cu sau fără notificare și fără 

răspundere față de dvs. 

 

Actualizări ale website-ului nostru 

Stardust Software SRL poate oferi din când în când îmbunătățiri sau îmbunătățiri ale 

caracteristicilor/funcționalității aplicației, care pot include corecții, remedieri de erori, 

actualizări, upgrade-uri și alte modificări („Actualizări”). 

 

Actualizările pot modifica sau șterge anumite caracteristici și/sau funcționalități ale 

aplicației. Sunteți de acord că Stardust Software SRL nu are nicio obligație să 

(i) să furnizeze Actualizări sau 

(ii) să vă ofere sau să activeze în continuare caracteristici și/sau funcționalități specifice 

ale aplicației, excepție făcând cazul în care programul necesită actualizări. 

În plus, sunteți de acord că toate Actualizările vor fi 

(i) considerate a constitui parte integrantă a aplicației și 

(ii) supuse termenilor și condițiilor acestui Acord. 

 

Servicii provenite de la terți 

Este posibil să afișăm, să includem sau să punem la dispoziție conținut terță parte 

(inclusiv date, informații, aplicații și alte servicii de produse) sau să furnizăm link-uri 

către site-uri web sau servicii terțe („Servicii terță parte”). 



 

Recunoașteți și sunteți de acord că Stardust Software SRL nu va fi responsabil pentru 

niciun serviciu terță parte, inclusiv pentru acuratețea, completitudinea, actualitatea, 

valabilitatea, conformitatea cu drepturile de autor, legalitatea, decența, calitatea sau 

orice alt aspect al acestora. Stardust Software SRL nu își asumă și nu va avea nicio 

răspundere sau responsabilitate față de dvs. sau de orice altă persoană sau entitate 

pentru orice Servicii ale terților. 

 

Serviciile terților și legăturile către acestea sunt furnizate numai pentru a vă oferi 

confort, iar dvs. le accesați și le utilizați în întregime pe propriul risc și sub rezerva 

termenilor și condițiilor acestor terți. 

 

Termeni de reziliere 

Acest acord va rămâne în vigoare până la rezilierea dvs. sau a programului. 

 

Prezentul Acord se va rezilia imediat, fără notificare prealabilă din partea Programării, 

în cazul în care nu respectați vreo prevedere a acestui Acord. De asemenea, puteți 

rezilia acest Acord ștergând aplicația și toate copiile acesteia de pe computer. 

 

La rezilierea acestui Acord, veți înceta orice utilizare a aplicației și veți șterge toate 

copiile aplicației de pe computer. 

 

Rezilierea acestui Acord nu va limita niciunul dintre drepturile sau remediile Stardust 

Software SRL, conform legii sau în echitate, în cazul încălcării de către dumneavoastră 

(pe durata acestui Acord) a oricăreia dintre obligațiile dumneavoastră conform 

prezentului Acord. 

 

Notificare privind încălcarea drepturilor de autor 

Dacă sunteți un proprietar de drepturi de autor sau un agent al unui astfel de 

proprietar și credeți că orice material din aplicația noastră constituie o încălcare a 

drepturilor de autor, vă rugăm să ne contactați, furnizând următoarele informații: 

(a) o semnătură fizică sau electronică a proprietarului drepturilor de autor sau a unei 

persoane autorizate să acționează în numele său; 

(b) identificarea materialului despre care se pretinde că încalcă drepturile de autor; 

(c) informațiile dvs. de contact, inclusiv adresa, numărul de telefon și un e-mail; 

(d) o declarație a dvs. conform căreia credeți cu bună-credință că utilizarea materialului 

nu este autorizată de deținătorii drepturilor de autor; și 

(e) o declarație conform căreia informațiile din notificare sunt corecte și, sub 

sancțiunea de sperjur, sunteți autorizat să acționați în numele proprietarului. 

 



Fără garanții 

Nici Stardust Software SRL, nici furnizorul lui Stardust Software SRL nu oferă nicio 

declarație sau garanție de orice fel, expresă sau implicită: 

(i) cu privire la funcționarea sau disponibilitatea aplicației sau a informațiilor, 

conținutului și materialelor sau produsele incluse pe acestea; 

(ii) că aplicația va fi neîntreruptă sau fără erori; 

(iii) în ceea ce privește acuratețea, fiabilitatea sau actualitatea oricăror informații sau 

conținut furnizat prin intermediul aplicației; sau 

(iv) că aplicația, serverele sale, conținutul sau e-mailurile trimise de la sau în numele 

Stardust Software SRL sunt lipsite de viruși, scripturi, cai troieni, viermi, malware, 

bombe cu timp sau alte componente dăunătoare. 

 

Unele jurisdicții nu permit excluderea sau limitările garanțiilor implicite sau limitările 

privind drepturile legale aplicabile ale unui consumator, astfel încât unele sau toate 

excluderile și limitările de mai sus s-ar putea să nu vi se aplice. 

 

Limitare a răspunderii 

În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, în niciun caz Stardust Software SRL sau 

furnizorii săi nu vor fi răspunzători pentru orice daune speciale, incidentale, indirecte 

sau consecutive produse din vina Clientului, chiar dacă Stardust Software SRL sau orice 

furnizor a fost informat cu privire la posibilitatea unor astfel de daune și chiar dacă 

remedierea nu își atinge scopul esențial. 

 

Amendamente la acest acord 

Stardust Software SRL își rezervă dreptul, la discreția sa, de a modifica sau înlocui acest 

Acord în orice moment. Dacă o revizuire este semnificativă, vom furniza un preaviz cu 

cel puțin 30 de zile înainte de intrarea în vigoare a oricăror termeni noi. Ceea ce 

constituie o schimbare materială va fi stabilit la discreția noastră. 

 

Continuând să accesați sau să utilizați aplicația noastră după ce orice revizuire intră în 

vigoare, sunteți de acord să respectați termenii revizuiți. Dacă nu sunteți de acord cu 

noile condiții, nu mai sunteți autorizat să utilizați Stardust Software SRL. 

 

Întregul acord 

Acordul constituie întregul acord dintre dvs. și Stardust Software SRL cu privire la 

utilizarea de către dvs. a aplicației și înlocuiește toate acordurile scrise sau orale 

anterioare și contemporane dintre dvs. și Stardust Software SRL. 

 



Este posibil să fiți supus unor termeni și condiții suplimentare care se aplică atunci 

când utilizați sau achiziționați alte servicii Stardust Software SRL, pe care Stardust 

Software SRL vi le va furniza în momentul unei astfel de utilizări sau achiziții. 

 

Actualizări ale Termenilor Noștri 

Este posibil să ne schimbăm serviciul și politicile și este posibil să fie nevoie să aducem 

modificări acestor Termeni, astfel încât să reflecte cu exactitate serviciul și politicile 

noastre. Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, vă vom notifica (de exemplu, 

prin intermediul Serviciului nostru) înainte de a face modificări la acești Termeni și vă 

vom oferi posibilitatea de a le revizui înainte ca aceștia să intre în vigoare. Apoi, dacă 

continuați să utilizați Serviciul, veți fi obligat să respectați Termenii actualizați. Dacă nu 

doriți să fiți de acord cu acești Termeni sau cu oricare dintre Termeni actualizați, vă 

puteți șterge aplicația. 

 

Proprietate intelectuală 

Aplicația și întregul conținut, caracteristicile și funcționalitățile sale (inclusiv, dar fără a 

se limita la toate informațiile, software-ul, textul, afișajele, imaginile, video și audio, 

precum și designul, selecția și aranjarea acestora), sunt deținute de Stardust Software 

SRL, licențiatorii săi sau alți furnizori de astfel de materiale și sunt protejați de legea 

internațională privind drepturile de autor, mărcile comerciale, brevetele, secretele 

comerciale și alte drepturi de proprietate intelectuală sau de proprietate intelectuală. 

Materialul nu poate fi copiat, modificat, reprodus, descărcat sau distribuit în nici un fel, 

în întregime sau parțial, fără permisiunea scrisă prealabilă expresă a Stardust Software 

SRL, cu excepția cazului în care este prevăzut în mod expres în acești Termeni și 

Condiții. Orice utilizare neautorizată a materialului este interzisă. 

 

Promoții 

Programarea poate include, din când în când, concursuri, promoții, tombole sau alte 

activități („Promoții”) care necesită să trimiteți materiale sau informații despre dvs. 

Rețineți că toate promoțiile pot fi guvernate de reguli separate care pot conține 

anumite cerințe de eligibilitate, cum ar fi restricții privind vârsta și locația geografică. 

Sunteți responsabil să citiți toate regulile promoțiilor pentru a determina dacă sunteți 

sau nu eligibil pentru a participa. Dacă intrați în orice Promoție, sunteți de acord să 

respectați și să respectați toate Regulile Promoțiilor. 

 

Termeni și condiții suplimentare se pot aplica achizițiilor de bunuri sau servicii pe sau 

prin intermediul Serviciilor, termeni și condiții care fac parte din prezentul Acord prin 

această referință. 

 



Erori tipografice 

În cazul în care un produs și/sau serviciu este listat la un preț incorect sau cu informații 

incorecte din cauza unei erori tipografice, vom avea dreptul de a refuza sau anula orice 

comenzi plasate pentru produsul și/sau serviciul listat la prețul incorect. Vom avea 

dreptul de a refuza sau anula orice astfel de comandă, indiferent dacă comanda a fost 

sau nu confirmată și achitată. 

 

Diverse 

Dacă, din orice motiv, o instanță de jurisdicție competentă consideră că orice 

prevedere sau porțiune din acești Termeni și condiții nu este aplicabilă, restul acestor 

Termeni și condiții va continua în vigoare și efect. Orice renunțare la orice prevedere a 

acestor Termeni și condiții va intra în vigoare numai dacă este în scris și este semnată 

de un reprezentant autorizat al Stardust Software SRL. Programul va avea dreptul la 

injoncție sau la alte măsuri echitabile (fără obligația de a afișa vreun bond sau garanție) 

în cazul oricărei încălcări sau încălcări anticipate din partea dvs. Stardust Software SRL 

operează și controlează Serviciul Stardust Software SRL din birourile sale din RO. 

Serviciul nu este destinat distribuției sau utilizării de către nicio persoană sau entitate 

în nicio jurisdicție sau țară în care o astfel de distribuție sau utilizare ar fi contrară legii 

sau reglementărilor. În consecință, acele persoane care aleg să acceseze Serviciul de 

programare din alte locații fac acest lucru din proprie inițiativă și sunt singurele 

responsabile pentru respectarea legilor locale, dacă și în măsura în care legile locale 

sunt aplicabile. Acești Termeni și Condiții (care includ și încorporează Politica de 

confidențialitate Stardust Software SRL) conțin întreaga înțelegere și înlocuiește toate 

înțelegerile anterioare dintre dvs. și Stardust Software SRL cu privire la subiectul său și 

nu pot fi modificate sau modificate de dvs. Titlurile secțiunilor utilizate în acest acord 

sunt doar pentru comoditate și nu vor primi nicio importanță legală. 

 

Disclaimer 

În niciun caz, Stardust Software SRL nu va fi răspunzătoare pentru orice daune speciale, 

directe, indirecte, consecutive sau incidentale sau orice daune de orice fel, fie ca 

urmare a unei acțiuni contractuale, neglijențe sau alte delicte, care decurg din sau în 

legătură cu utilizarea Serviciul sau conținutul Serviciului. Compania își rezervă dreptul 

de a adăuga, șterge sau modifică conținutul Serviciului în orice moment, fără notificare 

prealabilă. 

 

Serviciul de programare și conținutul său sunt furnizate „ca atare” și „așa cum sunt 

disponibile” fără nicio garanție sau reprezentare de niciun fel, fie că este expresă sau 

implicită. Stardust Software SRL este un distribuitor și nu un editor al conținutului 

furnizat de terți; ca atare, Stardust Software SRL nu exercită niciun control editorial 



asupra unui astfel de conținut și nu oferă nicio garanție sau reprezentare cu privire la 

acuratețea, fiabilitatea sau actualitatea oricărei informații, conținut, serviciu sau mărfuri 

furnizate prin sau accesibile prin Serviciul Stardust Software SRL. Fără a limita cele de 

mai sus, Stardust Software SRL declină în mod special toate garanțiile și declarațiile în 

orice conținut transmis pe sau în legătură cu Serviciul Stardust Software SRL sau pe 

site-uri care pot apărea ca link-uri pe Serviciul Stardust Software SRL sau în produsele 

furnizate ca un parte a, sau în alt mod în legătură cu, Serviciul de programare, 

incluzând, fără limitare, orice garanții de vandabilitate, potrivire pentru un anumit scop 

sau neîncălcare a drepturilor terților. Niciun sfat oral sau informații scrise oferite de 

Stardust Software SRL sau de oricare dintre afiliații săi, angajații, ofițerii, directorii, 

agenții sau altele asemenea nu vor crea o garanție. Informațiile despre preț și 

disponibilitate pot fi modificate fără notificare. Fără a limita cele de mai sus, Stardust 

Software SRL nu garantează că Serviciul Stardust Software SRL va fi neîntrerupt, 

necorupt, în timp util sau fără erori. 
 


