TERMENE ȘI CONDIȚII PRIVIND UTILIZAREA APLICAȚIEI
Această aplicație mobilă este deținută și operată de către Lidl Digital International GmbH & Co. KG
Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm, parte a grupului internațional Schwarz (“Lidl”).
Prin accesarea și utilizarea acesteia, declarați că ați citit, înțeles și acceptat termenii și condițiile
descrise mai jos și că sunteți de acord cu acestea. În cazul în care nu doriți să respectați regulile
descrise mai jos, vă rugăm să nu instalați și să nu utilizați Aplicația.
Acești termeni și condiții pot fi modificate în orice moment, printr-o decizie unilaterală Lidl,
modificările urmând să intre în vigoare de la data publicării acestora în Politica privind Termenele și
condițiile.
1. Drepturi de proprietate intelectuală
Toate datele, creația grafică, mărcile comerciale și conținutul acestei Aplicații sunt protejate de
drepturile de autor, drepturile conexe și drepturile de proprietate industrială și sunt proprietatea
exclusivă a Lidl, care deține și dreptul exclusiv de folosință a acesteia.
Toate elementele conținute în Aplicație sunt protejate prin lege, fiind interzisă în mod expres orice
copiere, reproducere, distribuire sau transmitere, utilizare, modificare, vânzare, publicare, distribuire
sau orice alt mod de exploatare, în totalitate sau parte, indiferent de mijloacele folosite, fie în formă
originală sau derivată.
Utilizatorul se obligă să nu reproducă, să nu copieze, să nu vândă sau să exploateze Aplicația,
informațiile și/sau materialele la care are acces ca urmare a utilizării acestei Aplicații, în tot sau în
parte.
2. Răspundere și limitele acesteia
Prin utilizarea Aplicației, utilizatorii declară că sunt de acord cu faptul că deținătorul aplicației nu va fi
ținut răspunzător pentru niciun fel de daună sau prejudiciu, care rezultă în urma utilizării acestei
Aplicații și conținutul său (inclusiv, fără a se limita la, daunele indirecte, pierderi de profit și daune
morale, posibilitatea de folosire a Aplicației, sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile,
neconcordanțe între produsele incluse în Aplicație și cele prezentate în magazinele Lidl, precum nici
în ceea ce privește orice reprezentare grafică a elementelor care pot fi similare realității și care sunt
reliefate în Aplicație).
Lidl face toate eforturile pentru a asigura utilizarea Aplicației în siguranță, în special printr-o politică
de IT riguroasă. Cu toate acestea, Lidl nu garantează că Aplicația este liberă de viruși, bug-uri, troieni,
scripturi sau orice alt cod de program distructive si/sau dăunătoare, care pot afecta utilizarea
corespunzătoare a Aplicației și dispozitivul pe care este instalată aceasta.
Lidl nu este ținut răspunzător pentru inexactitatea informațiilor, erorile tipografice sau de program,
sau orice alte neconcordanțe textuale sau de produs, precum nici pentru situațiile în care Aplicația nu
este disponibilă din cauze tehnice și de soft.
Deținătorul Aplicației își rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe, temporar sau permanent,
serviciile puse la dispoziție (în totalitate sau numai în parte). În acest caz, deținătorul Aplicației nu
este răspunzător față de Utilizator sau față de o terță persoană pentru orice modificare, suspendare
sau întrerupere a serviciilor disponibile prin intermediul Aplicației. Reamintim că prin accesarea și
utilizarea acesteia, declarați că ați citit, înțeles și acceptat termenii și condițiile descrise mai sus și
că sunteți de acord cu acestea. În cazul în care nu doriți să respectați regulile descrise mai sus, vă
rugăm să nu instalați și să nu utilizați Aplicația.

