POLITICA DE UTILIZARE A SITE-ULUI ȘI A SERVICIILOR
1. Termeni si conditii privind utilizarea site-ului www.cloude.ro
1.1. S.C. COMBRIDGE S.R.L. (în cele ce urmează COMBRIDGE sau Furnizor), o societate
înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J14/126/2003, cod fiscal RO 14601183, având
sediul social în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, parter comercial, nr. VI, bl. 6, județul
Covasna, și punct de lucru în București, Calea Victoriei Nr. 155, bl. D1, Tronson 6, etaj 1,
Sector 1, tel +4031/080.0200, fax +4031/080.0201, e-mail: office@combridge.ro, operator de
date cu caracter personal înregistrat sub nr. 2583, prin prezentele prevederi informează
utilizatorii, clienții/potențialii clienți, persoane fizice si juridice cu privire la termenii generali
si condițiile aplicabile în cazul utilizarii site-ului www.cloude.ro si a serviciilor care se
achizitioneaza prin intermediul acestuia.
1.2. Site-ul www.cloude.ro
(în continuare denumit Site-ul) este proprietatea S.C.
COMBRIDGE SRL, iar drepturile de proprietate intelectuală și industrială pentru orice
software, design, program sau orice alt conținut în legatură cu Site-ul aparține exclusiv
Furnizorului. Informațiile și conținutul existent pot fi folosite de persoane fizice si juridice doar
în vederea informării privind serviciile/produsele oferite de către COMBRIDGE, precum și în
vederea achiziționării acestor Servicii/Produse. În cazul constatării oricărei încălcări a
drepturilor Furnizorului, de către utilizator/Client, Furnizorul iși rezervă dreptul să
restricționeze accesul la Site și totodată să demareze orice proceduri legale pe care le consideră
necesare.
1.3..Folosirea acestui site implică acceptarea condițiilor de utilizare stabilite de către
Combridge, iar în cazul în care nu sunteti de acord cu aceste condiții propuse, vă rugăm să nu
folosiți Site-ul.
1.4..COMBRIDGE iși rezervă dreptul ca, în cazul în care există suspiciuni de fraudă din partea
utilizatorilor site-ului sau dacă aceștia au un comportament care poate prejudicia interesele
Combridge, să refuze accesul unor utilizatori la o parte sau la toate funcţiile Site-ului, să aprobe
sau nu activarea contului oricărul Client, sa stearga contul, să restricționeze procesarea unei
comenzi și să refuze furnizarea Serviciului, fără nici o justificare și fără a putea fi ținută
responsabilă pentru asemenea acțiuni.
1.5.Pentru a folosi anumite secțiuni ale Site-ului, va trebui sa vă înregistrati ca utilizator, prin
crearea unui cont de utilizator. Daca veti furniza informatii care nu sunt conforme cu realitatea,
inexacte, incomplete sau care incalca prezentele prevederi, Combridge are dreptul sa suspende,
sa blocheze , sa stearaga contul dumneavoastra si sa refuze toate incercarile curente sau viitoare
de folosire a site-ului.
1.6.Utilizatorii sunt responsabili cu privire la păstrarea confidențialității datelor de acces în
contul de utilizator și pentru toate activitățile efectuate în contul de utilizator creat pe Site.

1

1.7. Plațile efectuate cu cardul se efectuează prin intermediul soluțiilor de plată online oferite
de terțul autorizat PayU, acesta garantând legalitatea și securitatea sistemelor informatice, așa
încât terțe persoane sa nu intre in posesia datelor Clientului și să fie folosite abuziv. Informațiile
privind datele cardului bancar (tip și număr de card, data expirării etc.) nu vor fi transferate sau
stocate pe serverele Furnizorului sau pe serverele terțului autorizat PayU.
1.8.Utilizatorii Site-ului și clienții sau potențialii clienți se obligă să păstreze confidenţialitatea
oricăror informații obținute în cursul utilizării Site-ului și derulării raportului contractual cu
Furnizorul, indiferent de natura acestora, indiferent de suportul pe care acestea sunt prezentate
și indiferent dacă au fost marcate sau nu cu „Confidențial”.
1.9.Bifarea opțiunii ACCEPT TERMENI ȘI CONDIȚII CONTRACTUALE în cursul
procedurii de achiziționare a Serviciilor reprezintă acceptarea expresă de către Client a
Termenilor și Condițiilor Contractuale
1.10. Combridge are dreptul sa stearga conturile utilizatorilor inregistrati pe site care nu au
accesat Contul in ultimele 6 luni si care nu figureaza cu Servicii active.
2. Politica de utilizare a serviciilor
2.1. Clientul nu are permisiunea să utilizeze site-ul, rețeaua şi serviciile Furnizorului pentru a
transmite, a distribui sau a stoca material (a) care încalcă vreo lege sau vreun regulament
aplicabil, inclusiv legislaţia altor ţări de unde accesul către VPS este posibil (b) într-o manieră
care să ducă la încălcarea copy-right-ului, a mărcii, a secretului comercial sau a altor drepturi
de proprietate intelectuală sau a dreptului de intimitate, la publicitate sau a altor drepturi
personale ale altor părți, (c) dacă acesta este necinstit, obscen, defăimător, calomniator,
amenințător, abuziv sau conține un virus, worm, cal Troian, sau orice altă componentă de natură
să producă defecţiuni, (d) conține oferte frauduloase de bunuri sau servicii sau alte materiale
promoționale care conțin afirmații, pretenții sau reprezentări false, de natură să înșele sau să
inducă în eroare sau (e) în general, într-o manieră care poate angaja răspunderea penală sau
civilă a Combridge sau a oricărui angajat al acesteia (f) care aduce atingere imaginii si
intereselor legitime ale Combridge
2.2. Furnizorul nu-şi asumă nicio responsabilitate pentru vreun material creat sau accesibil pe
sau prin rețelele şi serviciile Combridge care nu este expediat de sau la cererea COMBRIDGE.
COMBRIDGE nu monitorizează sau exercită niciun control editorial asupra vreunui asemenea
material, dar îşi rezervă dreptul de a face acest lucru în măsura în care îi este permis de legea
aplicabilă.
2.3. Furnizorul nu este responsabil pentru conținutul niciunui web site, altul decât cele care ii
aparțin
2.4. Utilizatorii - Clienţi nu pot expedia pe e-mail mesaje care nu au fost solicitate, inclusiv,
fără a se limita la, pachete de reclame.
2.5. Clientul nu va incalca sau nu va incerca să încalce securitatea Rețelei Furnizorului a
Serviciilor, inclusiv, dar fără a se limita la: (a) accesarea de date care nu sunt destinate Clientului
sau pătrunderea într-un server sau cont pe care Clientul nu are permisiunea să-l acceseze, (b)
încercarea de a scana sau proba vulnerabilitatea unui sistem sau a unei rețele sau de a încălca
securitatea acestuia/acesteia sau măsurile de autentificare fără a fi autorizat în mod
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corespunzător, (c) încercarea de a interfera cu, de a întrerupe sau a face inutilizabil Serviciul
unui alt utilizator, gazdă sau rețea, inclusiv, fără a se limita la mijloace de supraîncărcare,
„flooding”, „mailbombing” sau „spaming”, adică trimiterea de cantități mari de e-mailuri sau
altfel de informaţii către o adresă de e-mail individuală sau către un alt utilizator al Serviciului,
(d) contrafacerea oricărui “header” TCP/IP sau a oricărei părți din informaţia cuprinsă în
aceasta odată cu expedierea prin e-mail sau către un grup Usenet sau declanșarea oricărei acțiuni
în vederea obținerii de servicii la care Clientul nu are dreptul.
2.6. Pentru protejarea Rețelei Furnizorului, a resurselor Furnizorului, precum şi a celorlalți
Clienți ai Furnizorului, în cazul unor atacuri de tip „Denial-of-Service” având ca țintă adrese
de Internet, Furnizorul îşi rezervă dreptul de a lua măsurile ce se impun pentru minimizarea
efectelor unor astfel de incidente. Măsurile pot include, fără a se limita la, blocarea temporară
în întreaga Rețea a Furnizorului a adreselor sau claselor de adrese supuse atacului.
Furnizorul își rezervă dreptul să șteargă orice informaţie pe care Clientul a introdus-o în
sistemul său şi care poate cauza căderea sau funcţionarea necorespunzătoare a Rețelei
Furnizorului. Clientul răspunde pentru protecția sistemului său informatic și pentru integritatea
datelor introduse în sistemul Furnizorului.
2.7. Nu este permisa utilizarea următoarelor scripturi pe serverele Combridge:
• UltimateBBS • Orice script sau platformă care permite Content Sharing (torrent, dc, ș.a.m.d.)
• IkonBoard • Toate versiunile de forum YABB • Scripturi pentru proxy • Scripturi pentru
IRC (ircbots, psybnc, ș.a.m.d.) • Anonimizator • Phishing • Chat room-uri, fără a include
scripturile standard din panoul de control • PhpShell şi scripturi similare pentru executarea de
comenzi - FormMail • Alte scripturi şi aplicaţii care au vulnerabilităţi sau comportament
periculos. • Instalarea instanţelor de jocuri (Counter Strike, Half-Life, Minecraft, ș.a.m.d.) •
Instalarea şi utilizarea Shoutcast sau orice software similar de audiostreaming • Instalarea şi
utilizarea Wowza sau orice software similar de videostreaming • Instalarea şi rularea de mirroruri publice • Site-uri de hacking, warez sau care promovează activităţi ilegale sau interzise prin
lege • Instalarea şi rularea web-spiders sau crawlers • Instalarea/Rularea scripturilor care
generează atacuri DDOS • Cryptocurrency Mining • Mining • Scripturi care testează şi/sau
exploatează vulnerabilităţi ale oricăror sisteme de operare, echipamente, platforme sau site-uri
web.
2.8. Recomandam Clientilor care utilizeaza la capacitate de 100% a resurselor procesorului
VPS-ului pentru o durata continua mai mare de 48 de ore, sa ne contacteze pentru a implementa
un upgrade al Serviciului, intrucat o astfel de utilizare poate conduce la suspendarea contului.
2.9.Combridge va pune în aplicare orice cereri şi decizii ale organelor şi instituţiilor abilitate,
inclusiv organe penale şi instanţe judecătoreşti, privind refuzul accesului Clientului la Serviciu,
ştergerea conţinutului VPS, furnizarea oricăror informaţii despre Client (inclusiv date
identificare, metoda de plată, facturi ). În aceste situaţii nu există obligaţia informării prealabile
a Clientului şi nici îndeplinirea vreunei alte formalităti, iar Combridge nu poate fi ţinută
responsabilă pentru încălcarea confidenţialităţii.
2.10. Clientul declară că a înţeles şi acceptă că este responsabil, pentru încălcarea interdictiilor
menţionate mai sus, şi că în aceste cazuri Furnizorul are dreptul să schimbe, blocheze, suspende,
înceteze furnizarea Serviciului şi să şteargă conţinutul Serverului, fără îndeplinirea vreunei
formalităţi prealabile, Clientul urmând a despăgubi de îndată Combridge pentru prejudiciile
cauzate prin încălcarea acestor prevederi.
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2.11. Clientul va respecta orice notificări si avertizări transmise de către Furnizor sau publicate
pe Site in timpul utilizării Serviciului-VPS.
2.12. Clientul declară că a înţeles şi acceptă că Serviciul furnizat este exclusiv în proprietatea
Combridge şi că drepturile de proprietate intelectuală şi industrială pentru orice software,
design, program sau orice alt conţinut în legătură cu Serviciul aparţine exclusiv Furnizorului.
În cazul constatării oricărei încălcări a acestor drepturi ale Furnizorului, de către Client,
Furnizorul îşi rezervă dreptul să înceteze de îndată furnizarea Serviciului, să şteargă conţinutul
VPS şi totodată să demareze orice proceduri legale pe care le consideră necesare.

3. Regulament cupon de promoție
3.1.Cupoanele de promoție sunt oferite de SC Combridge SRL și se generează cu ocazia
diferitelor promoții. Cupoanele pot avea diferite valori, conform promoțiilor in desfășurare.
3.2. Cupoanele se alocă cronologic, în ordinea înregistrării adreselor de email, câte un cupon
promoțional /adresa email, până la epuizarea numărului total al cupoanelor menționate.
Înregistrarea se va efectua pe site-ul cloude.ro folosind adresa de email.
Sistemul va aloca în mod automat cupoanele
3.3.Detaliile cuponului vor fi transmise pe adresa de email, codul de promoție putând fi folosit
o singură dată de către un utilizator / adresă de email.
Codul de promoție va putea fi utilizat doar de către utilizatorii înregistrați prin adresa de email
pe care s-a alocat cuponul de promoție. Ne rezervăm dreptul de a suspenda conturile
utilizatorilor ce au folosit codul de promoție alocat unei altei adrese de email decât cea cu care
s-au înregistrat pe cloude.ro. Creditul aferent cuponului de promoție poate fi utilizat doar în
vederea achiziționării de servicii VPS prin intermediul site-ului oficial www.cloude.ro, , în
termenii și condițiile detaliate pe acest site.
3.4.După expirarea valabilității cuponului, fie prin atingerea pragului valoric prin activarea
serviciilor VPS, fie prin expirarea duratei cuponului specificată de către Furnizor, serviciile
achiziționate iși vor pastra starea afișată în panoul de control > listă VPS, putând implica
obligații de plată pentru Client/utilizator. În cazul în care nu doriți utilizarea serviciilor după
expirarea valabilității cuponului, vă rugăm să ștergeți toate VPS-urile create pentru a evita
taxarea conform ofertei de pe site. Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultați termenii si
condițiile contractuale și / sau secțiunea Întrebări frecvente sau să ne contactați pe adresa
hello@cloude.ro
3.5.Ne rezervăm dreptul de a modifica prezentul regulament, urmând a notifica utilizatorii prin
publicarea modificărilor pe Site-ul www.cloude.ro, la secțiunea Termeni si condiții utilizare
site.
Termenii şi condiţiile de utilizare a site-ului sunt publicate pe site-ul www.cloude.ro pot fi
accesate oricând de către Client.
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