Termeni si conditii 1Invoice
Serviciul 1Invoice este denumirea serviciilor oferite prin intermediul site-ului www.1invoice.ro.
Proprietarul
Denumirea 1Invoice si site-ul www.1invoice.ro este proprietatea exclusiva a SC Premia
Software Solutions SRL (denumita in continuare Compania), persoana juridica, de drept privat,
romana, cu sediu social in Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul
J40/6420/2011, avand Cod Unic de Inregistrare 28543180 si atribut fiscal RO.
Utilizatorul
Prin termenul de utilizator se intelege orice persoana fizica sau juridica, romana sau straina,
care utilizeaza 1Invoice prin accesarea www.1invoice.ro, indiferent de scopul sau, precum si orice
persoana fizica sau juridica romana sau straina, care completeaza formularul de inregistrare si accepta
prezentele conditii de utilizare.
Acceptarea contractului de utilizare
Acest contract se aplica intregului site www.1invoice.ro, intregului sau continut, precum si
tuturor serviciilor oferite prin intermediul sau.
Utilizarea site-ului www.1invoice.ro si a oricarui serviciu oferit de site-ul www.1invoice.ro se face
conditionat de acceptarea, fara nici un fel de modificare a prezentului contract.
In cazul in care utilizatorul nu este de acord cu termenii si conditiile prezentului contract, nu
are voie sa foloseasca site-ul www.1invoice.ro sau serviciile oferite de www.1invoice.ro. Prin utilizare
site-ului sau a oricaror servicii oferite de 1Invoice, utilizatorul isi exprima acceptul pentru prezentele
clauze cuprinse sub denumirea „Termeni si conditii”.
Utilizarea site-ului implica obligatia oricarui utilizator de a consulta periodic normele cuprinse
sub denumirea de „Termeni si conditii”; folosirea site-ului sau a serviciilor sale, in continuare,
semnifica acceptarea neconditionata a prezentelor norme.
Compania rezerva dreptul de a modifica unilateral, fara nici un fel de aviz sau notificare
prezentele conditii de utilizare. Noile functionalitati ce vor fi adaugate vor intra sub incidenta
prezentelor conditii. Continuarea folosirii Serviciului dupa astfel de modificari constituie acordul
utilizatorului asupra modificarilor.
Violarea in orice fel a „Termenilor si conditiilor” va rezulta in terminarea imediata a
contului dumneavoastra. Compania are dreptul de a refuza oferirea Serviciului pentru oricine
considera necesar.
Descrierea serviciilor
Site-ul www.1invoice.ro ofera utilizatorilor accesul la un sistem de generare automata sau
semiautomata, online, a documentelor de tip fiscal care permit incasarea unor sume de bani. 1Invoice
nu este un serviciu de emitere de facturi electronice in sensul legii nr. 260 din 19 iulie 2007 privind
inregistrarea operatiunilor comerciale prin mijloace electronice.
Obligatii la inregistrare
Pentru a folosi serviciile oferite de site-ul www.1invoice.ro (exceptand informatiile de ordin
public, care cad sub incidenta legii 544/2001 privitoare la liberul acces la informatiile de interes
public), utilizatorul se obliga sa:
1). furnizeze date adevarate, exacte si complete despre sine si compania pe care o reprezinta, asa cum
este cerut in formularul de inregistrare al site-ului;
2). mentine si innoieste, atunci cand situatia o cere, datele de inregistrare pentru a fi adevarate, exacte
si complete. Daca va furniza informatii care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete,
compania are dreptul sa refuze toate incercarile curente sau viitoare de folosire a site-ului www.1
invoice.ro.
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Responsabilitatile utilizatorului:
 Utilizatorul trebuie sa introduca datele necesare crearii contului. Datele trebuie sa fie valide;
 Utilizatorul este responsabil pentru mentinerea secretului si securitatii datelor de acces in
contul sau. Premia Software Solutions nu poate fi facuta responsabila pentru eventuale
pierderi ce pot rezulta din pierderea parolei sau a datelor de acces la contul creat;
 Utilizatorul nu are voie sa genereze documente care ar servi la comiterea unor fapte de natura
contraventionala sau penala, ori fapte lezatoare pentru terte persoane;
 Utilizatorul nu are voie sa utilizeze in tot sau in parte site-ul www.1invoice.ro sau serviciile
site-ului in scopuri infractionale sau contrare normelor legale.
Compania nu garanteaza si nu isi asuma nici un fel de responsabilitate pentru autenticitatea,
credibilitatea si acuratetea informatiilor introduse de catre utilizatori. Compania nu poate fi facuta
raspunzatoare si nu poate raspunde la nici un prejudiciu, de orice natura, cauzat prin o utilizare
neconforma sau lezatoare a serviciilor site-ului www.1invoice.ro.
Compania isi rezerva dreptul de a interzice accesul pe site, din cauza incalcarii termenilor si a
conditiilor sau a legii, si isi rezerva dreptul de a indeparta informatiile abuzive sau ilegale.
Informatii pentru utilizatori
In cazul in care se solicita inregistrarea utilizatorului, pentru a putea beneficia de anumite
servicii, sistemul solicita anumite informatii, inclusiv o adresa de e-mail valida. Pe langa termenii si
conditiile care vor fi reglementate in politica site-ului, utilizatorul isi exprima acordul, in cunostinta
de cauza, si accepta faptul ca 1Invoice poate utiliza anumite informatii continute in formularul de
inregistrare.
Compania nu va divulga unei terte persoane numele, adresa, adresa de e-mail sau numarul
utilizatorului de telefon fara consimtamantul sau expres, cu exceptia cazurilor prevazute de lege, cand
comunicarea acestor informatii este necesara.
Apreciem mesajele utilizatorilor site-ului www.1invoice.ro si incercam sa venim in
intampinarea comentariilor utilizatorilor cu privire la serviciul 1Invoice. Politica companiei noastre,
insa, nu ne obliga sa acceptam sau sa tinem cont de ideile, sugestiile, inventiile sau materiale
utilizatorilor, altele decat cele solicitate de catre companie in mod expres.
Publicitatea si promotiile pe site-ul www.1invoice.ro
Site-ul www.1invoice.ro si Compania desfasoara campanii publicitare si promotii atat in
interes personal, cat si pentru alte persoane fizice sau juridice, prin intermediul bannerelor afisate sau
a email-urilor expediate utilizatorilor.
Corespondenta, afacerile sau participarea in promotii ale companiilor de publicitate gasite
pe/sau prin intermediul www.1invoice.ro, inclusiv plati sau livrari ale unor bunuri sau servicii si orice
alte conditii, termene, garantii sau reprezentari asociate cu astfel de relatii, sunt numai in
responsabilitatea utilizatorului si a acelor companii.
Prin agrearea termenilor prezentului contract, acordati dreptul companiei de a trimite
utilizatorilor, periodic, e-mail-uri cu informatii sau oferte speciale.

Link-uri catre alti furnizori de informatii sau servicii
Site-ul www.1 invoice.ro sau terte parti ale site-ului pot furniza link-uri catre alte site-uri sau
alte resurse. Compania nu are nici un control asupra acelor site-uri sau resurse, compania nu poate fi
numita responsabila, sub nici o forma, pentru disponibilitatea acelor site-uri si nici nu garanteaza si
nici nu este responsabila pentru continut, publicitate, produse sau alte materiale de informatiile
disponibile pe acele site-uri sau resurse.
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De asemenea, Compania sau www.1invoice.ro nu poate fi tinuta responsabila si nu poate fi
supusa la plata nici unor feluri de despagubiri, directe sau indirecte, pentru orice paguba sau pierdere
cauzata sau presupusa a fi fost cauzata de sau in legatura cu folosirea sau veridicitatea informatiile
furnizate de un asemenea continut, bunuri sau servicii disponibil prin intermediul unor astfel de siteuri sau resurse care au link-uri cu www.1invoice.ro.
Responsabilitatile Companiei
Intrucat identificarea utilizatorilor pe Internet este dificila, Compania nu poate confirma
faptul ca fiecare utilizator este ceea ce pretinde a fi. Astfel, in cazul in care compania sau
www.1invoice.ro ar fi implicata intr-o disputa de orice natura, cu unul sau mai multi utilizatori,
compania (prin agentii, administratorii si angajatii sai) este absolvita de orice raspundere sau
despagubire (directa sau indirecta) de orice fel si de orice natura, cunoscuta sau necunoscuta,
suspectata sau nu, dezvaluita sau nu, rezultata in orice mod, care are legatura cu disputele.
Compania nu are obligatia legala de a controla datele ori informatiile oferite de utilizatori cand
se inregistreaza. De asemenea, documentele generate de www.1invoice.ro pot contine inexactitati sau
greseli de scriere, pentru care Compania nu poate fi numita responsabila.
Drepturile de proprietate
Compania Premia Software Solutions nu pretinde drepturi de proprietate intelectuala asupra
continutului pe care il introduceti in contul dumneavoastra. In orice caz, prin utilizarea serviciului,
sunteti de acord ca altii sa poata vizualiza continutul contului dumneavoastra.
Conditiile generale
Serviciul este furnizat „ca atare”, iar Premia Software Solutions nu va ofera nici o garantie in acest
sens.
In special, Premia Software Solutions nu declara sau nu va garanteaza ca:
a) Utilizarea de catre dumneavoastra a Serviciului va satisface toate cerintele;
b) Utilizarea de catre dumneavoastra a Serviciului se va face fara intreruperi, la timp, in siguranta sau
fara nici o eroare;
c) Orice informatie obtinuta de dumneavoastra ca rezultat al utilizarii de catre dumneavoastra a
Serviciului va fi adevarata sau demna de incredere;
d) Vor fi remediate toate defectiunile aparute in operarea sau functionarea Serviciului care va este
furnizat.
Politica de confidentialitate
Politica noastra de confidentialitate respecta drepturile tale de a exercita control asupra informatiilor
tale personale.
I. Nu vom aduna informatii personale identificabile, ca de exemplu numele tau, adresa ta de email,
casuta postala sau numarul de telefon („Informatii personale”), fara cunoasterea sau permisiunea ta;
II. Nu vom divulga informatiile tale personale tertilor decat daca ne-ai autorizat explicit in acest sens;
III. Iti permitem sa vizualizezi, sa corectezi sau sa inlaturi informatiile tale personale si alte informatii
asociate cu inregistrarea ta ca utilizator al site-ului nostru;
IV. Vom lua masuri rezonabile pentru a proteja securitatea informatiilor personale pe care le
colectam.
Datele cu caracter personal vor fi folosite in urmatoarele scopuri:
A. Pentru a personaliza serviciul pe care ti-l furnizam;
B. Pentru a comunica cu tine in privinta serviciilor furnizate, actualizarilor acestor servicii si noilor
caracteristici sau intreruperi planificate ale serviciului nostru;
C. Pentru a-ti asigura accesul la sectiuni cu acces limitat ale site-ului.
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Ne angajam sa iti oferim controlul asupra informatiilor tale personale. La cererea ta explicita,
vom sterge toate informatiile tale personale stocate in contul tau. Ne rezervam dreptul de a
nu sterge informatii sau evidente personale, daca suntem obligati de lege sa pastram acele informatii
sau acele evidente.
Firma SC Premia Software Solutions SRL este inregistrata in registrul Autoritatii Nationale de
Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu numarul nr. 10432.
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