
 

 

TERMENI ȘI CONDIȚII 
 
Termeni și condiții ale ofertelor pentru comercianți: 
Bine ați venit pe platforma de publicitate DealShaker (denumită în continuare prin 
„Platforma noastră/Website-ul nostru”). Vă dorim să aveți cât mai multe succese și împliniri 
în cadrul activităților și promoțiilor voastre. 
Prezentul website/software/platformă este proprietatea/este administrată de către M/S 
Executive Management Finance Consultants FZC, licența N 00827, înregistrată în cadrul 
UAQ (Umm Al Quwain) Free Trade Zone Authority, (denumită în continuare prin 
„Compania”) și este oferit în exclusivitate de către OneLife Network sub forma unui 
serviciu, supus Termenilor și Condițiilor Generale prezentate în continuare. 
Folosirea acestui website și a facilităților oferite, arată că ați acceptat și ați înțeles pe 
deplin Termenii și Condițiile Generale. 
Acești Termeni și Condiții împreună cu toate reglementările adiționale, denumite la modul 
generic prin „Acord”, constituie termenii relației dintre părți. 
 
Definițiile folosite în cadrul acestui Acord sunt următoarele: 
TAXA DE PUBLICITATE SE REFERĂ LA SUMA PE CARE COMERCIANTUL O VA 
PLĂTI COMPANIEI PENTRU FIECARE CUPON DE OFERTĂ RĂSCUMPĂRAT DE 
CĂTRE CUMPĂRĂTOR, CONFORM TERMENILOR REFERITORI LA PLĂȚI. TAXA DE 
PUBLICITATE PENTRU PLATFORMA DEALSHAKER SE REȚINE DOAR DIN 
CUPOANELE DE OFERTĂ RĂSCUMPĂRATE ȘI NU SE VA APLICA PENTRU 
CUPOANELE CARE NU AU FOST VÂNDUTE SAU FOLOSITE. 
Taxa de publicitate poate să varieze, în funcție de opțiunea aleasă de comerciant pentru 
publicitate. 
Opțiunea „Oferte Promovate” (”Featured Deals”) va genera o taxă de publicitate mai mare 
și va oferi comerciantului prioritate în postare. Dacă nu va apare nicio opțiune specială din 
partea comerciantului, cupoanelor de ofertă răscumpărate li se va aplica o taxă de 
publicitate obișnuită. 
Taxa de publicitate obișnuită se calculează pa baza Valorii Cash din oferta de preț a ofertei 
promoționale. Până la data de 1 martie 2017, taxa de publicitate este egală cu 25% din 
valoarea cash. 
Taxa de publicitate pentru ofertele promovate se calculează pe baza valorii cash a prețului 
oferit de oferta promovată și este egal cu 50% din valoarea cash a prețului cuponului de 
ofertă răscumpărat. 
Taxa de publicitate a ofertelor promovate necesită ca valoarea cash a prețului oferit pentru 



 

 

cuponul ofertei promovate să constituie cel puțin 20% din prețul cuponului de ofertă și 
aceasta este egală sau mai mare cu 100 de EURO. 
PENTRU SUMA ACHITATĂ, CUMPĂRĂTORUL TREBUIE SĂ IA ÎN CONSIDERARE 
VALOAREA ÎN ONE ȘI ÎN EURO OFERITĂ DE COMERCIANT PENTRU OFERTA 
PROMOVATĂ PE PLATFORMA DEALSHAKER. 
VALOAREA CASH (OFERITĂ DE OFERTA PROMOȚIONALĂ) SE REFERĂ LA 
COMPONENTA CASH A PREȚULUI CUPONULUI DE OFERTĂ, AȘA CUM A FOST EA 
STABILITĂ DE CĂTRE COMERCIANT. 
TERMENUL COMPANIE SE REFERĂ LA ENTITATEA LEGALĂ CARE GĂZDUIEȘTE 
PLATFORMA DEALSHAKER. M/S EXECUTIVE MANAGEMENT FINANCE 
CONSULTANTS FZC, LICENȚA N 00827, ÎNREGISTRATĂ ÎN CADRUL UAQ (UMM AL 
QUWAIN) FREE TRADE ZONE AUTHORITY. 
CUPONUL DE OFERTĂ ESTE CONSIDERAT O DECLARAȚIE CARE CONFIRMĂ 
ACHIZIȚIONAREA OFERTEI PROMOȚIONALE OFERITE ȘI CARE VA TREBUI SĂ FIE 
ONORAT CONFORM CONTRACTULUI CUMPĂRĂTOR-VÂNZĂTOR ȘI 
FOLOSIT/RĂSCUMPĂRAT ÎN SCHIMBUL SERVICIULUI/PRODUSULUI PROMOVAT 
INCLUS/DESCRIS ÎN CUPONUL DE OFERTĂ. 
OFERTA PROMOȚIONALĂ OFERITĂ – REPREZINTĂ BUNURILE ȘI/SAU SERVICIILE 
CARE URMEAZĂ SĂ FIE FURNIZATE DE CĂTRE COMERCIANT, MENȚIONATE ÎN 
CUPONUL DE OFERTĂ PREZENTAT DE CĂTRE COMPANIE. VALOAREA/PREȚUL DE 
VÂNZARE A CUPOANELOR DE OFERTĂ ESTE STABILIT DE CĂTRE COMERCIANT. 
TERMENII ȘI CONDIȚIILE SPECIFICE ALE OFERTEI COMERCIANTULUI SUNT 
TERMENII DE UTILIZARE STABILIȚI DE CĂTRE COMERCIANT, SPECIFICI 
RĂSCUMPĂRĂRII CUPONULUI DE OFERTĂ. ACEȘTIA TREBUIE SĂ INCLUDĂ TOATE 
CERINȚELE OBLIGATORII PENTRU CONSIDERAREA CUPONULUI CA FIIND VALID ÎN 
MOMENTUL RĂSCUMPĂRĂRII SALE DE CĂTRE CUMPĂRĂTOR. ACESTEA SUNT 
CONDIȚIILE ȘI RESTRICȚIILE CU PRIVIRE LA CUPONUL DE OFERTĂ ȘI ELE 
TREBUIE SĂ FIE RESPECTATE ATÂT DE CĂTRE COMERCIANT, CÂT ȘI DE CĂTRE 
CUMPĂRĂTOR. 
KYC/KYB – ”KNOW YOUR CUSTOMER/”KNOW YOUR BUSINESS” („CUNOAȘTE-ȚI 
CLIENTUL”/„CUNOAȘTE-TI AFACEREA”) ESTE O PROCEDURĂ CARE IDENTIFICĂ ȘI 
VERIFICĂ INDENTITATEA UTILIZATORILOR PLATFORMEI ACTIVE. OBIECTIVUL DIN 
SPATELE NECESITĂȚII ACESTOR PROCEDURI ESTE CONFORMAREA COMPANIEI 
LA REGLEMENTĂRILE ÎMPOTRIVA TERORISMULUI FINANCIAR ȘI SPĂLĂRII DE 
BANI, ȘI NECESITATEA DE A FI PREGĂTITĂ SĂ COOPEREZE ÎN CAZUL UNOR 
POSIBILE ANCHETE GUVERNAMENTALE, CERUTE DE CONDIȚIILE RESPECTIVEI 
ȚĂRI. 
CANTITATEA MAXIMĂ DE CUPOANE DE OFERTĂ DENUMEȘTE NUMĂRUL MAXIM 
DE CUPOANE DE OFERTĂ PE CARE COMERCIANTUL A AUTORIZAT SĂ FIE 
VÂNDUTE ȘI PROMOVATE DIN PARTEA SA PRIN INTERMEDIUL PLATFORMEI. 
BIROUL COMERCIANTULUI REPREZINTĂ SECȚIUNEA DIN CONTUL 
UTILIZATORULUI, ÎN CARE UTILIZATORII POT SĂ-ȘI TRIMITĂ DETALIILE 
PROFILULUI DE COMERCIANT PENTRU A FI APROBATE, POT SĂ CREEZE OFERTE 
ȘI SĂ-ȘI URMĂREASCĂ ȘI CONTROLEZE OPERAȚIUNILE DE OFERTĂ, CÂT ȘI 
PERFORMANȚA LOR CA ȘI COMERCIANȚI. 
TERMENUL COMERCIANT DEFINEȘTE ORICE UTILIZATOR AL PLATFORMEI DE 
PUBLICITATE DEALSHAKER, CARE ARE UN PROFIL DE COMERCIANT APROBAT ÎN 
BAZA DE DATE A DEALSHAKER. 
VALOAREA ONE (DIN OFERTA PROMOȚIONALĂ OFERITĂ) SE REFERĂ LA 



 

 

COMPONENTA ONE (MONEDE ONECOIN) DIN PREȚUL CUPONULUI DE OFERTĂ, 
AȘA CUM A FOST EL STABILIT DE CĂTRE COMERCIANT. 
PERIOADA DE VALABILITATE A VALORII PROMOȚIONALE (DENUMITĂ ȘI DATA 
EXPIRĂRII VALORII PROMOȚIONALE, DATA EXPIRĂRII CUPONULUI DE OFERTĂ, 
PERIOADA DE VALABILITATE A CUPONULUI DE OFERTĂ) SE REFERĂ LA DATA DE 
SFÂRȘIT ȘI/SAU PERIOADA DE VALABILITATE A CUPONULUI DE OFERTĂ, AȘA 
CUM A FOST STABILITĂ DE CĂTRE COMERCIANT. DATA EXPIRĂRII VALORII 
PROMOȚIONALE MARCHEAZĂ DATA FINALĂ LA CARE CUMPĂRĂTORUL POATE SĂ-
ȘI RĂSCUMPERE CUPONUL DE OFERTĂ ACHIZIȚIONAT, LA ADRESELE PE CARE 
COMERCIANTUL LE-A ATAȘAT OFERTEI PROMOȚINALE OFERITE. 
TERMENUL PLATFORMĂ SE REFERĂ LA PLATFORMA DE PUBLICITATE 
DEALSHAKER. 
INFORMAȚIILE/DATELE PENTRU ÎNREGISTRARE – SE REFERĂ LA TOATE DATELE 
DE INTRARE ȘI LA TOATE DATELE DE UTILIZATOR OFERITE DE CĂTRE 
UTILIZATORII PLATFORMEI ÎN MOMENTUL ÎNREGISTRĂRII CONTULUI DE 
UTILIZATOR, PROFILULUI DE COMERCIANT SAU AL ADRESEI/LOCAȚIEI PENTRU 
RĂSCUMPĂRARE. 
Termenii și Condițiile de Utilizare („Termeni”) explică toate condițiile de folosire a website-
ului și determină regulile de promovare și achiziționare a produselor și serviciilor 
prezentate/furnizate.  
Prin natura lor legală, „Termenii” sunt un contract valabil și cu titlu obligatoriu, prin urmare 
recomandăm fiecărui comerciant să îi citească cu atenție înainte să folosească serviciile și 
produsele furnizate aferente. 
Prin accesarea presentului website și folosirea produselor și serviciilor furnizate, 
comerciantul este de acord să fie obligat legal prin acești „Termeni” și admite că i-a citit cu 
atenție, i-a înțeles și acceptat. În plus, comerciantul este de acord și acceptă ca pentru 
scopuri care țin de folosința produselor și serviciilor prezentate aici, informațiile cu privire la 
comerciant să fie colectate și folosite așa cum este prezentat în continuare, în secțiunea 
cu privire la Politica de Confidențialitate a acestui website. Prin acceptarea acestor 
„Termeni” și folosirea facilităților furnizate, comerciantul este de acord și acceptă 
colectarea acestor informații, în măsura în care este permis și este în conformitate cu 
legile relevante. 
Acești „Termeni” se aplică tuturor vizitatorilor, comercianților și tuturor utilizatorilor care 
accesează prezentul website și/sau folosesc serviciile/produsele denumite și descrise. 
 
ACTUALIZĂRILE 
Compania își rezervă dreptul să actualizeze/modifice din când în când acești Termeni și 
Condiții de Utilizare. Atunci când se vor realiza modificări ai acestor „Termeni“, în partea 
de jos a paginii respective va fi afișată data „ultimei actualizări“. Utilizarea în continuare a 
prezentului website și/sau a produselor și serviciilor oferite indică faptul că clientul a 
acceptat versiunea modificată a acestor „Termeni“, prin urmare recomandăm 
comercianților noștri să revadă în mod regulat acești „Termeni“. În caz de neacceptare a 
modificărilor aduse acestor „Termeni“ sau a oricăror alți termeni viitori, vă rugăm să 
întrerupeți utilizarea acestui website și să încetați utilizarea produselor/serviciilor furnizate 
aici, în conformitate cu procedura de reziliere a prezentului regulament. 
 
UTILIZAREA PRODUSELOR/SERVICIILOR: 
 
ELIGIBILITATEA 



 

 

Serviciile pot fi utilizate numai de către persoane juridice, parteneriate sau persoane fizice, 
cu condiția ca acestea sau operatorii lor să aibă autorizația necesară și să aibă vârsta de 
cel puțin 18 ani, și să aibă capacitatea legală în propria jurisdicție. 
 
UTILIZAREA WEBSITE-ULUI, PRODUSELOR/SERVICIILOR 
Comercianții au permisiunea să utilizeze acest website și produsele/serviciile  prezentate 
alăturat, cu condiția ca ei: 
(i) să respecte în totalitate acești Termeni; (ii) să nu copieze, distribuie sau modifice nicio 
parte a acestui website fără o autorizație prealabilă în scris; (iii) să nu trimită reclame, 
spam-uri, scrisori în lanț, etc. nesolicitate sau neautorizate; și (iv) să nu perturbe server-ele 
și rețelele conectate la acest site. 
Comercianții sunt de acord să nu: (i) acceseze sau utilizeze acest website, serviciile și/sau 
conținutul său în niciun mod care ar putea deteriora, dezactiva, supraîncărca sau afecta 
oricare dintre conturile noastre, sistemele sau rețelele de calculatoare; și (ii) încerce să 
obțină acces neautorizat la nu contează care părți ale acestui website, servicii și/sau 
conținut, sisteme sau rețele de calculatoare. 
În plus, comercianții sunt de acord să nu interfereze sau să nu încerce să interfereze cu 
funcționarea acestui website, serviciile sau oricare dintre conturile noastre, sistemele sau 
rețelele de calculatoare. Accesul la și utilizarea zonelor protejate cu parolă sau a zonelor 
securizate ale acestui website este limitată doar la comercianți/utilizatori autorizați. 
Comercianții sunt obligați să nu strângă sau colecteze nicio informație de identificare 
personală, inclusiv nume de cont sau adrese de e-mail, de pe acest website, și nici să 
utilizeze sistemele de comunicații furnizate de acesta în niciun scop comercial solicitat. 
Comercianții sunt obligați să nu solicite, în scopuri comerciale, niciunul dintre utilizatorii 
acestui website. 
Unele dintre serviciile noastre permit utilizarea comercială,  așa cum este menționat în 
mod specific, în legătură cu astfel de produse/servicii. Orice utilizare comercială a acestui 
website, ale produselor și/sau serviciilor  trebuie să fie în conformitate cu acești „Termeni“ 
și orice termeni specifici referitori la aceste produse/servicii. Utilizarea ilegală și/sau 
neautorizată a acestui website, serviciile și/sau orice conținut, sau orice parte a acestuia, 
incluzând, dar fără a se limita la aceasta, încadrarea neautorizată sau conectarea la acest 
website este interzisă. Orice astfel de utilizare se consideră a fi o încălcare a acestor 
„Termeni“. 
 
PROFILURILE 
Prin aprecierea acestui website și folosirea serviciilor, produselor sau ofertelor prezentate 
aici, comercianții pot să-și creeze un profil de comerciant. Prin crearea unui profil de 
comerciant, utilizatorul trebuie și este obligat să furnizeze(dacă nu a furnizat deja) 
informații personale și de afaceri exacte, complete, actuale și reale, așa cum se solicită de 
către procesele noastre de înregistrare, și să mențină și să actualizeze informațiile 
furnizate, după cum este necesar, pentru deplina conformitate cu reglementările legislative 
ale țării gazdă a utilizatorului. 
 
SERVICII CONEXE 
Prin conectarea la serviciul furnizat cu un serviciu terță parte (cum ar fi Facebook), 
acordați permisiunea Companiei de a accesa și utiliza informațiile voastre din acel serviciu, 
așa cum este permis de către acel serviciu, precum și să stocheze datele voastre de 
autentificare pentru serviciul respectiv. Pentru mai multe informații cu privire la genul de 



 

 

informații pe care le colectăm de la aceste servicii furnizate de terțe părți, vă rugăm să citiți 
Politica noastră de Confidențialitate. 
Din motive de securitate, comercianții sunt obligați să nu divulge nimănui informațiile de 
conectare la propriul cont, parola sau alte informații cu privire la contul lor. 
Utilizarea conturilor/profilelor altor comercianți de către terțe părți nu este permisă, decât 
dacă se obține permisiunea prealabilă scrisă. 
Utilizatorii nu pot pretinde că sunt o altă persoană sau entitate sau să prezinte într-o 
lumină falsă identitatea sau afilierea lor cu orice altă persoană sau entitate, inclusiv 
folosirea numelui de utilizator al altei persoane, parola sau alte informații ale contului, sau 
numele, asemănarea, vocea, imaginea ori fotografia unei altei persoane. 
Utilizatorii sunt singurii responsabili pentru menținerea confidențialității contului lor, a 
parolei sau a altor informații ale contului, cât și pentru orice activitate care are loc în contul 
lor, fiind imperios necesar să păstreze în siguranță parola contului lor. 
În cazul oricărei încălcări a securității sau a oricărei utilizări neautorizate a contului specific 
sau a oricărei alte violări a securității, utilizatorii trebuie să informeze imediat Compania. 
Utilizatorii sunt singurii răspunzători pentru orice utilizare a contului sau a parolei lor, 
inclusiv dar fără a se limita la aceasta, pentru pierderile cauzate de orice utilizare 
neautorizată a contului lor. Compania nu este responsabilă pentru niciuna dintre pierderile 
suferite de către comercianți sau de către oricine altcineva în numele lor, și nici pentru 
vreuna dintre pierderile provocate din cauza unei utilizări neautorizate a contului lor, 
indiferent care ar fi aceasta. 
Utilizatorii sunt obligați să informeze imediat Compania cu privire la orice utilizare 
neautorizată a contului lor, a parolei sau a oricăror altor informații ale contului lor. 
 
INTERACȚIUNI CU ALȚI COMERCIANȚI/UTILIZATORI 
Comercianții sunt singurii responsabili pentru toate și pentru orice interacțiune cu alți 
utilizatori. Compania își rezervă dreptul, dar nu are nicio obligație de a monitoriza nu 
contează ce dispute între comercianți. Comercianții sunt singurii responsabili pentru 
interacțiunea lor cu alți utilizatori și Compania nu este și nu poate fi trasă la răspundere 
pentru nicio astfel de interacțiune sau orice acțiuni ale comercianților care se promovează 
prin intermediul website-ului. 
 
MODIFICĂRI ALE SERVICIILOR 
Compania inovează și caută în mod constant modalități de a oferi comercianților săi funcții 
și servicii noi și de ultimă oră. Prin urmare, modificările aduse serviciilor furnizate în 
această privință pot avea loc în orice moment, fără o notificare prealabilă. De asemenea, 
Compania poate întrerupe furnizarea de servicii sau funcții ale acestora, în general, sau să 
creeze limite de utilizare pentru anumite servicii. Compania poate înceta sau suspenda 
permanent sau temporar accesul la servicii sau la funcțiile acestora, fără o notificare 
prealabilă și fără a fi trasă la răspundere, indiferent de motiv, inclusiv prin hotărârea 
unilaterală a Companiei, în cazul în care comercianții/utilizatorii încalcă oricare dintre 
prevederile stipulate în prezentul regulament, sau fără motiv. La încetarea furnizării 
serviciilor, indiferent de motiv sau fără motiv, comercianții continuă să fie obligați legal de 
prezentul document, așa cum este specificat în termenii și condițiile de post-reziliere. Orice 
schimbări și/sau modificări vor fi cu efect imediat, cu excepția cazului în care legea 
prevede altfel. 
 
INFORMARE CU PRIVIRE LA WEBSITE ȘI DISPONIBILITATEA SERVICIULUI 



 

 

Disponibilitatea și funcționalitatea prezentului website, precum și a serviciilor furnizate de 
acesta depinde de diverși factori, inclusiv software-ul, hardware-ul și de rețelele de 
comunicare, care sunt furnizate de către terțe părți. Acești factori nu sunt neapărat lipsiți 
de probleme. 
Compania nu garantează că prezentul website și serviciile vor fi disponibile și vor funcționa 
fără nicio întârziere, eroare sau întrerupere, sau că acestea vor fi accesibile sau 
disponibile în orice moment, sau protejate de erori sau de accesul neautorizat. 
Datorită celor menționate mai sus, Compania își rezervă dreptul ca în orice moment și fără 
notificare să facă oricare dintre următoarele acțiuni: (1) să modifice, să suspende sau să 
înceteze operarea sau accesul la website, la produsele/serviciile și/sau conținutul sau orice 
parte a acestuia, din nu contează ce motiv; (2) să modifice sau înlocuiască website-ul, 
produsele/serviciile și/sau conținutul sau orice parte a acestora, precum și orice politici sau 
termeni aplicabili legate de acestea; și (3) să întrerupă funcționarea website-ului, 
produselor/serviciilor și/sau conținutului sau a oricărei părți a acestora, după cum este 
necesar, pentru a efectua lucrări de întreținere curentă sau excepționale, pentru 
corectarea erorilor, sau pentru alte schimbări. 
 
CONȚINUTUL COMERCIANȚILOR 
Prin încărcarea, postarea, trimiterea și/sau dezvăluirea sau distribuirea în alt mod a 
conținutului comercianților, comercianții consideră și garantează că dețin toate drepturile 
cu privire la acestea și că orice astfel de conținut postat/publicat și/sau partajat în alt mod 
nu încalcă și nu va încălca drepturile de nu contează ce natură ale vreunei terțe părți, 
inclusiv dar fără a se limita la aceasta, orice drepturi de proprietate intelectuală (definite 
mai jos) sau drepturi de publicitate ori de confidențialitate. 
Compania își rezervă dreptul, dar nu este obligată, să respingă și/sau să elimine orice 
conținut al comercianților care, conform hotărârii exclusive a Companiei, este considerat 
ca fiind o încălcare a prevederilor prezentului act. Compania nu își asumă nicio 
responsabilitate și nicio răspundere pentru conținutul comercianților care este postat sau 
trimis prin serviciile furnizate de către un anumit client sau de către oricare alt utilizator sau 
terță parte. 
În plus, și pentru evitarea oricărei incertitudini, Compania nu este responsabilă și nu poate 
fi răspunzătoare pentru niciun conținut publicat de către o terță parte prin intermediul 
platformei. 
Comercianții sunt de acord în mod expres că orice pierdere sau prejudiciu de nu contează 
ce natură, care are loc ca urmare a utilizării oricărui conținut al comercianților trimis, 
încărcat, descărcat, transferat, postat, transmis, expus sau pus la dispoziție într-un alt 
mod, ori care este accesat prin utilizarea serviciilor, este responsabilitatea exclusivă a 
comerciantului/clientul specificat și nu poate reprezenta niciun fel de revendicare. 
În plus, comercianții sunt de acord că totuși, Compania acționează doar ca un canal pasiv 
pentru distribuția online a comercianților și pentru publicarea conținutului acestora. 
Compania nu este responsabilă pentru niciun afișaj public sau pentru utilizarea 
necorespunzătoare a conținutului nu contează cărui Comerciant. 
 
ÎNREGISTRAREA COMERCIANȚILOR ȘI CONFORMITATEA KYC/KYB 
Pentru a permite Companiei să se conformeze legilor și reglementărilor cu privire la anti-
terorism, servicii financiare, dar și altor legi și reglementări în vigoare, cât și cerințelor KYC 
(”Know Your Customer“ – „Cunoaște-ți Clientul”)/KYB (”Know Your Business“ – „Cunoaște-
ți Afacerea”) impuse, comerciantul este obligat ca la înregistrare și/sau ulterior, la prima 
solicitare a Companiei, să furnizeze informații despre el însuși, despre activitățile sale și 



 

 

despre acționarii săi (datele de înregistrare). Comercianții garantează în mod necondiționat 
că toate datele de înregistrare oferite sunt corecte și actualizate. 
Comerciantul va furniza Companiei, cu cel puțin trei zile lucrătoare înainte, o notificare 
prealabilă în scris cu privire la orice modificare a datelor de înregistrare. Compania aplică o 
abordare bazată pe riscuri pentru CDD (Customer Due Diligence – precauții privind 
clientul). 
Comerciantul va furniza la prima solicitare din partea Companiei astfel de informații 
suplimentare și documente justificative cu privire la activitățile și/sau identitatea sa, cât și 
cele ale acționarilor săi (dacă există), astfel încât Compania să poată determina în mod 
satisfăcător necesitățile și să se poată conforma cu legile și reglementările în vigoare și cu 
cerințele KYC/KYB. Comerciantul este de acord ca oricând este necesar, Compania să 
poată efectua verificări suplimentare cu privire la identitatea comerciantului, solvabilitatea 
și trecutul său, prin utilizarea unui software de conformitate și de gestionare a riscurilor 
și/sau contactarea și consultarea registrelor relevante și a autoritățile guvernamentale 
importante. 
În plus, pentru a asigura cea mai bună calitate a serviciilor oferite și în scopuri de 
conformitate, Compania își rezervă dreptul de a efectua în mod regulat verificări  
retrospective asupra tuturor comercianților existenți. 
Aceasta include, dar nu se limitează la aceasta, detaliile de afaceri/individuale furnizate și 
informațiile cu privire la adresa de răscumpărare (denumite și adresa comerciantului), actul 
constitutiv sau de continuare al companiei; certificatul de înmatriculare sau de continuare 
al companiei; statutul companiei; acordul de parteneriat (acolo unde este cazul); 
identitatea acționarilor care dețin mai mult de 10% din capitalul social vărsat și/sau 
funcționalități cheie, extractul corespunzător din registru comercial, acordul fiduciar; 
identitatea personală, factura de încărcare, sursa de fonduri. 
Aceste date vor fi deținute și păstrate în conformitate cu Politica noastră de 
Confidențialitate și cu legislația relevantă și/sau reglementările relevante. În cazul în care 
avem nevoie să verificăm validitatea sau legalitatea acestor date, pentru indiferent ce 
motiv considerăm că este necesar, ne rezervăm dreptul de a folosi orice metode 
considerăm ca fiind acceptabile, fără consultarea prealabilă a comerciantului sau fără a 
cere permisiunea comerciantului. În cazul în care documentele nu sunt furnizate la simpla 
cerere, sau nu pot fi furnizate într-o formă satisfăcătoare pentru Platformă, ne rezervăm 
dreptul de a bloca (accesul și fondurile legate de) spațiul publicitar al comerciantului oferit 
pe Platformă, până la o remediere satisfăcătoare. 
Vă rugăm să rețineți că, în cazul solicitării de drept și legitimă din partea oricărei autorități, 
pentru prevenirea oricăror încălcări ale legislației în vigoare, Compania își rezervă dreptul 
de cooperare deplină în conformitate cu legislația relevantă, inclusiv furnizarea datelor 
existente ale comercianților. 
 
NOTIFICARE PENTRU REZILIERE 
Compania poate limita, suspenda sau anula imediat conturile comercianților sau 
utilizatorilor și/sau capacitatea acestora de a accesa website-ul și/sau orice zonă  a 
website-ului, accesul la produse/servicii sau orice conținut furnizate pe sau prin intermediul 
website-ului, după cum va considera de cuviință, și/sau să limiteze, suspende sau anuleze 
orice acces ulterior, cu sau fără motiv, pentru lipsa de conformitate deplină a utilizatorilor 
cu acești Termeni și/sau Termenii suplimentari în vigoare. Toți utilizatorii sunt de acord că, 
Compania nu va fi răspunzătoare față de ei sau față de terți pentru orice limitare, 
suspendare sau încetare a accesului sau a utilizării acestui website, a 
produselor/serviciilor sau a conținutului, de nu contează ce natură. Atunci când vom 



 

 

considera de cuviință să încheiem în mod unilateral relația, în cazul în care rezilierea se 
datorează încălcării grave a legislației relevante, ne rezervăm dreptul de a reține orice 
fonduri deținute, până la clarificarea completă a situației. Utilizatorii sunt autorizați să 
rezilieze prezentul Acord după o notificare în scris făcută Companiei, cu șapte (7) zile 
lucrătoare înainte. 
Fără a aduce atingere celor de mai sus, încetarea prezentului Acord nu va afecta în niciun 
fel obligația comerciantului de a răscumpăra cupoanele de ofertă în conformitate cu 
Termenii acestui Acord, cu dispozițiile acestui Acord, care sunt destinate să 
supraviețuiască rezilierii, și vor continua să fie în vigoare și efective și după încheierea 
termenului. 
Nicio agenție, parteneriat, asociere în participație sau angajare nu este creată ca urmare a 
acestor „Termeni“, iar utilizatorii nu au nicio autoritate de niciun fel să angajeze Compania 
sub absolut nicio formă. 
Toți utilizatorii DealShaker sunt în mod necesar și membri și titularii de cont în și ai rețelei 
OneLife, toți utilizatorii sunt supuși unei proceduri de verificare KYC prin prezentarea 
tuturor documentelor relevante pentru aprobare. Acest lucru se poate realiza prin biroului 
virtual OneLife al utilizatorului. Verificarea KYC a utilizatorilor cu oferte active și aprobate 
va fi procesată cu prioritate. 
 
DISPOZIȚII GENERALE: 
 
COMPANIA 
Prin participarea la acest program, comerciantul/utilizatorul devine parte a OneLife 
Network și îi este oferit accesul la baza clienților OneLife Network Ltd. unde, odată cu 
înregistrarea pe prezentul website și utilizarea serviciilor furnizate, utilizatorul acceptă în 
mod explicit și este de acord cu faptul că baza de clienți mai sus menționată este și va 
rămâne tot timpul în proprietatea OneLife Network și nu va fi considerată sub nicio formă 
ca fiind transferată către comerciant. 
Scopul acestei platforme este acela de a servi drept platformă de publicitate, care permite 
promovarea ofertelor de la client la client și de la afacere la client, în combinații de preț 
care să includă criptomoneda și banii în numerar. 
Partea de criptomonedă a ofertelor promovate/publicate pe platforma DealShaker trebuie 
să fie exclusiv în ONE (OneCoin). Rata ONE va fi stabilită pentru platforma DealShaker și 
va fi determinată de cursul de schimb actual al ONE, și va fi modificată odată cu 
schimbarea dificultății de minare digitală a criptomonedei ONE. 
Pentru țările cu cerințe sau reglementări legislative sau statutare necesare, platforma va 
opera prin intermediul punctelor de credit DealShaker, cu scopul de a respecta autoritățile 
locale de reglementare. Punctele de credit DealShaker pot fi primite în mod automat în 
schimbul banilor cash sau a monedelor OneCoin, atunci când un utilizator introduce un 
ordin de cumpărare pentru confirmare. Întrucât portofelele utilizatorilor se află în biroul 
virtual OneLife, conversia monedelor OneCoin sau a banilor cash (numerar) în puncte de 
credit DealShaker se va realiza în mod automat prin intermediul biroului virtual. 
Partea/componenta în bani cash (numerar) din ofertele promovate/publicate pe platforma 
DealShaker vor fi reflectate și contabilizate în exclusivitate în EURO. 
Compania distribuie mici anunțuri pe o platformă de acces, pe baza apartenenței ca 
membru. 
Un comerciant nu este autorizat să transfere sau să cesioneze drepturile sau obligațiile 
sale în temeiul prezentului Acord, prin aplicarea legii sau în alt mod, fără acordul prealabil 
scris al Companiei. Orice derogare trebuie să fie făcută în scris și semnată de către un 



 

 

semnatar autorizat al Companiei. Compania este autorizată să transfere sau să cesioneze 
prezentul acord la un afiliat prezent sau viitor sau ca urmare a unei fuziuni, consolidări, 
reorganizări sau vânzări a tuturor sau în mod substanțial a tuturor activelor sau a afacerii, 
sau prin aplicarea legii, fără vreo notificare a comerciantului. 
Un rezumat al procesului de achiziționare este detaliat mai jos: 
a. Procesul este automatizat; 
b. Prin intermediul propriului OneLife Cash și OneCoin Account; 
c. Utilizatorii trebuie să semneze ordinul de achiziție cu parola lor de tranzacție unică; 
 i. Parola de tranzacție poate fi stabilită prin biroul virtual OneLife; 
 ii. Doar utilizatorul cunoaște parola de tranzacție. 
d. Nu există nicio limitare cu privire la numărul de cupoane care pot fi achiziționate în urma 
unei oferte; 
e. Utilizatorii pot cumpăra cupoane doar pentru câte o ofertă odată: In acest  moment de 
exemplu, nu există card de cumpărături; 
f. Plățile prin intermediul cardului de credit nu sunt încă disponibile; 
g. Debitările în conturile utilizatorului de bani cash (numerar) și monede ONE vor fi vizibile 
în biroul virtual OneLife. În cadrul profilului utilizatorului DealShaker, utilizatorii vor putea 
doar să urmărească balanțele în monede OneCoin și bani cash (numerar). 
 
Variațiile procesului de achiziționare sunt enumerate: 
- Dacă utilizatorul nu are destui bani cash (numerar) în contul său de bani cash – 
tranzacția nu poate fi procesată; 
- Dacă utilizatorul are suficienți bani cash (numerar), dar nu are suficiente monede 
OneCoin în contul său OneCoin – o tranzacție poate fi procesată prin oferirea posibilității 
utilizatorului de a acoperi deficitul ONE în EURO, în conformitate cu rata de schimb de 
conversie de 7,85 EURO; rata va fi fixă, dar se va modifica odată cu schimbarea dificultății 
de minare digitală; dificultatea de minare digitală poate fi monitorizată prin biroul virtual 
OLN al utilizatorului. 
Dacă utilizatorul are nevoie să folosească punctele de credit DealShaker (DealShaker 
Credit Points – DCP), atunci trebuie să aibă loc convertirea monedelor ONE în DCP sau a 
banilor cash (numerar) în DCP, dacă utilizatorul intenționează să proceseze o comandă de 
achiziție prin intermediul platformei. 
Prin utilizarea serviciilor prezentate aici, comercianții sunt de acord și recunosc că în 
activitatea lor de afaceri ei sunt antreprenori autonomi, independenți și își instituie și 
operează propriile afaceri în conformitate cu principiile unor afaceri solide, inclusiv 
operarea propriilor sedii sau a altor locuri de muncă adecvate pentru desfășurarea 
afacerilor. 
În plus, comercianții recunosc că ei sunt singurii responsabili pentru respectarea 
prevederilor legale relevante, inclusiv a taxelor și condițiilor pentru asigurarea socială (de 
exemplu, înregistrarea pentru plata TVA, numărul de înregistrare, înregistrarea angajaților 
în sistemul de asigurări sociale, obținerea licențelor de lucru, acolo unde este nevoie). În 
acest sens, comercianții garantează că vor respecta toate taxele și orice alte obligații (cum 
ar fi taxele vamale sau taxele de import), așa cum vor fi impuse de jurisdicția de care 
aparține sediul lor declarat sau jurisdicția sau jurisdicțiile care operează în cadrul respectiv. 
În cazul neconformării, de îndată ce Compania a luat cunoștință de un caz sau de mai 
multe cazuri de neconformitate, aceasta își rezervă dreptul de a deduce suma respectivă 
pentru impozite și taxe și/sau să ceară despăgubirea daunelor sau cheltuielilor suportate în 
urma încălcării prevederilor de mai sus, în cazul în care comerciantul este responsabil 
pentru acel lucru. 



 

 

 
TERMENI DE UTILIZARE A CUPOANELOR DE OFERTĂ 
Compania este autorizată să promoveze și să vândă cupoane de ofertă în numele 
comerciantului sub rezerva termenilor prezentului Acord. Cuponul de ofertă va fi dovada 
ofertei promoționale oferită și va fi trimis cumpărătorului pe cale electronică, după ce plata 
este primită. Cumpărătorul poate răscumpăra apoi cuponul de ofertă de la comerciant, 
după cum dorește, prin prezentarea cuponului de ofertă fie pe suport de hârtie, fie în 
format electronic. Comerciantul este emitentul cupoanelor de ofertă și vânzătorul ofertei 
promoționale oferite. 
Vă rugăm să rețineți că în acest caz Compania acționează ca intermediar, dar nu este 
vânzătorul și furnizorul de servicii/produse promovate. Compania este autorizată să 
promoveze și să vândă cupoanele de ofertă în numele comerciantului, prin orice platformă, 
inclusiv dar fără a se limita la opţiunea sa de  „oferte limitate“. Cupoanele de ofertă pot fi 
oferite toate sau o parte din ele bazei de abonați ai Companiei sau bazei sale de abonați 
afiliate sau rețelei de referință, și segmentate în funcție de diferite variabile, inclusiv sexul, 
vârsta, locația și preferințele consumatorului. Caracteristicile pot fi oferite printr-o varietate 
de canale de distribuție, inclusiv prin internet, website, website-uri afiliate, rețeaua de 
parteneri de afaceri, e-mail, aplicații mobile, alte tipuri de oferte electronice și alte 
platforme sau canale de distribuție deținute, controlate sau operate de Companie, afiliații ei 
sau partenerii ei de afaceri. 
În cazul în care Compania, prin libera sa alegere, stabilește că, în realitate, calitatea 
serviciului/produsului oferit prin intermediul platformei este nesatisfăcătoare, Compania 
poate rezilia prezentul Acord și returna suma plătită cumpărătorilor pentru cupoanele de 
ofertă care nu au fost răscumpărate. 
Compania este autorizată să promoveze și să administreze vânzarea de până la numărul 
maxim de cupoane, stabilit de comerciant pentru ofertele promoționale active oferite. 
Această autorizație se aplică pentru vânzarea și promovarea pe mai multe piețe și la 
diferite date, stabilite de către comerciant. 
Compania își rezervă dreptul continuu de a respinge, revizui sau întrerupe orice ofertă 
promoțională oferită, în orice moment și din orice motiv, după cum va considera de 
cuviință, și de a rezilia oferta promoțională oferită și de a elimina toate trimiterile la oferta 
promoțională oferită și la cuponul de ofertă de pe website; și de a redirecționa sau șterge 
orice adresă URL utilizată în legătură cu oferta promoțională oferită. 
Comerciantul va onora cupoanele de ofertă pentru oferta promoțională oferită, în timpul 
perioadei de valabilitate a cuponului de ofertă. Comerciantul nu este obligat să onoreze 
cuponul de ofertă după data de expirare a cuponului de ofertă, și poate acționa după cum 
va considera de cuviință, dacă dorește sau nu să onoreze cuponul de ofertă, în 
conformitate cu valoarea sa, după expirarea perioadei de valabilitate a ofertei promoționale 
oferite. Compania are dreptul să păstreze toate și orice cantitate din cupoanele de ofertă 
care nu au fost răscumpărate/utilizate. Comerciantul are dreptul să prelungească perioada 
de valabilitate a cuponului de ofertă cu o lună, pentru a onora cupoanele de ofertă, de la 
caz la caz, iar în astfel de cazuri el trebuie să informeze Departamentul pentru 
Administrația Comerciantului, furnizând numărul cupoanelor de ofertă unice pentru a primi 
profitul. 
 
Cupoanele sunt răscumpărate în termenii următorului proces: 
a. Comercianții sau reprezentanții comercianților pot răscumpăra/declara un cupon ca fiind 
folosit fără a se loga în biroul lor de comerciant din DealShaker. Această funcționalitate 
este disponibilă în textul de subsol din link-ul Redeem a Coupon, în secțiunea HELP; 



 

 

b. Pentru a valorifica un cupon și a-l declara ca fiind utilizat, comerciantul trebuie să știe 
și/sau că distribuie reprezentanților săi BIN-ul unic al profilului său de comerciant; 
c. BIN-ul este un număr de identificare pentru afaceri, care este unic pentru orice profil de 
comerciant aprobat pe care utilizatorul îl creează; 
d. BIN-ul poate fi localizat în biroul de comerciant al fiecărui utilizator >> secțiunea contul 
de comerciant; vă rugăm să rețineți că doar profilurile de afaceri/comercianți aprobate vor 
avea un BIN disponibil; 
e. A doua componentă obligatorie pentru răscumpărare unui cupon este ID-ul cuponului, 
care nu este disponibil comerciantului înainte ca posesorul/cumpărătorul cuponului să îl 
furnizeze. ID-ul unui cupon are 10 caractere lungime și este unic; 
f. Există un cod QR pe cuponul cumpărătorului, care poate fi utilizat pentru accesul mai 
ușor la ID-ul cuponului. Scanarea codului QR se poate realiza doar printr-o aplicație de 
scanare QR (terță parte), care va deschide pagina pentru răscumpărarea cuponului prin 
introducerea ID-ului cuponului unic; 
g. Cupoanele pot fi declarate doar o singură dată ca fiind utilizate. 
ID-urile cupoanelor reprezintă verificarea contractului dintre un comerciant și un 
cumpărător și trebuie tratate cu confidențialitate. 
Răscumpărări parțiale: Dacă este cazul, și în cazul în care un cumpărător răscumpără un 
cupon de ofertă pentru mai puțin decât suma plătită, comerciantul este responsabil pentru 
manipularea oricărei valori nerăscumpărată, în conformitate cu legislația în vigoare. 
Comerciantul este de acord ca la furnizarea ofertei promoționale oferite să nu crească 
prețurile sau să impună nu contează ce fel de taxe, comisioane, condiții sau restricții 
suplimentare care contrazic sau sunt în contradicție cu termenii stabiliți, inclusiv Termenii 
și Condițiile Specifice Ofertei menționate în Termenii și Condițiile Ofertei Comerciantului. 
Cu excepția cazului în care este menționat în Termenii și Condițiile Specifice Ofertei de la 
comerciant, comerciantul este de acord să nu impună condiții diferite sau o politică de 
anulare diferită de cea care este deja aplicată. 
Comerciantul este de acord ca, atâta timp cât s-a făcut o programare sau o rezervare 
pentru a valorifica un cupon de ofertă, sau un cumpărător a încercat să își facă o 
programare înainte de data de expirare a cuponului de ofertă, cuponul de ofertă va fi 
onorat în totalitate și fără restricții, chiar dacă serviciile ar putea fi furnizate după data de 
expirare. 
Comerciantul este responsabil pentru toate livrările oricărui produs sau serviciu în legătură 
cu oferta promoțională oferită și pentru furnizarea tuturor bunurilor și serviciilor menționate 
în ofertă promoțională oferită. Comerciantul este de asemenea responsabil pentru orice 
programe de fidelizare a clienților asociate cu oferta promoțională oferită. 
Acolo unde este cazul, comerciantul va realiza colectarea ofertei promoționale oferite de 
către fiecare cumpărător la locația de rambursare/adresa comerciantului. „Locația de 
rambursare/adresa comerciantului” este adresa completă și precisă furnizată de către 
comerciant Companiei, și unde cumpărătorul poate să-și răscumpere cuponul de ofertă, 
pentru a-și colecta oferta promoțională oferită și/sau să primească informații cu privire la 
modul de a ridicare a bunului sau serviciului achiziționat. Comerciantul este de asemenea 
de acord să comunice companiei intervalul orar și datele de funcționare, un număr de 
telefon valid și o persoană de contact relevantă pentru locația de rambursare/adresa 
comerciantului. Toate informațiile referitoare la locațiile de rambursare/adresele 
comerciantului cu privire la comerciant sunt stocate în secțiunea Agenda de adrese din 
Biroul Comerciantului aparținând utilizatorului. 



 

 

Comerciantul este de acord să accepte retururi ale ofertei promoționale oferite, în 
conformitate cu legile în vigoare și cu Termenii și Condițiile Specifice Ofertei de la 
comerciant, dar indiferent de situație: 
(i) va accepta returnarea unui produs din oferta promoțională oferită, dacă produsul 
prezintă defecte sau elemente neconforme în totalitate sau în parte, din nu contează ce 
ofertă promoțională oferită, în orice moment, și să plătească (sau să despăgubească 
cumpărătorul) pentru orice și toate costurile asociate cu returul unei astfel de oferte 
promoționale oferite; și 
(ii) nu va impune cumpărătorilor o politică mai restrictivă de retur decât politica de retur 
obișnuită a comerciantului, care se aplică clienților comerciantului în cursul normal al 
activității comerciantului. 
 
PLATA 
Plata către comercianți urmează procesul de mai jos: 
a. Comercianții sunt plătiți în mod automat după ce cuponul este raportat ca fiind utilizat în 
lista lor de cupoane de ofertă; 
b. Comercianții pot vedea automat veniturile lor din cupoanele utilizate, în cadrul conturilor 
lor OneLife în bani cash și în monede OneCoin. Balanța este, de asemenea, actualizată în 
mod automat și poate fi urmărită din profilul lor de utilizator DealShaker; 
c. Suma minimă care poate fi retrasă din biroul virtual OneLife este de 100 de EURO; 
d. Perioada de aprobare și procesare a cererii de retragere de bani prin procedurile 
DealShaker cash, din biroul vostru virtual OneLife, poate să fie de până la 4 săptămâni; 
e. Toți utilizatorii sistemului DealShaker trebuie să treacă printr-o procedură KYC și să-și 
prezinte documentele pentru verificare prin biroul virtual OneLife, pentru a permite retrageri 
din conturile lor de bani cash; 
f. Comercianții cu oferte active, care generează vânzări de cupoane de ofertă, vor fi tratați 
cu prioritate în timpul procedurii KYC, deoarece nu este permisă solicitarea  retragerii din 
contul vostru de bani cash fără să fi fost mai întâi verificați prin KYC, în cadrul sistemului 
OneLife; 
g. Comercianții care prezintă oferte cu o componentă în bani cash a prețului cuponului 
care este egală sau mai mare cu 2500 de EURO, și oferă o cantitate egală sau mai mare 
de 4 cupoane pentru oferta lor, vor trebui să urmeze o procedură de verificare 
suplimentară privind clientul și proceduri obligatorii KYC, înainte de a accesa veniturile lor 
din vânzarea de cupoane DealShaker; 
h. Cupoanele neutilizate și nerambursate vor fi considerate permanent invalide după 30 de 
zile de la data expirării cuponului, deoarece aceasta este perioada maximă de prelungire a 
cupoanelor de ofertă; 
i. Veniturile generate din vânzarea de cupoane neutilizate vor fi parțial virate către 
comerciant după perioada de prelungire de 30 de zile. % din compensarea către 
comerciant din cupoanele neutilizate va fi de 25% din prețul unui cupon; 
j. Plata de la intermediar către comerciant pentru cupoanele de ofertă 
răscumpărate/utilizate poate fi procesată până la 7 zile 2 săptămâni de la data efectivă a 
răscumpărării; 
k. Restul din venitul acumulat din cupoanele de ofertă achiziționate, dar neutilizate, va fi 
reținut de Companie, pentru a compensa și pentru a fi utilizat de către Companie la 
susținerea lichidității și pentru a fi utilizat la soluționarea litigiilor viitoare. 
 
Despăgubiri și Reclamații 



 

 

a. În cazul în care un comerciant nu a reușit să furnizeze serviciul sau produsul descris și 
promis, și există suficiente dovezi furnizate de către cumpărător/utilizator/client – clientul 
poate fi total sau parțial despăgubit; 
b. DealShaker poate deține controlul asupra comunicării dintre comerciant și cumpărător; 
c. DealShaker nu își asumă responsabilitatea în numele comerciantului pentru serviciul 
sau produsul furnizat. 
 
Plata pentru cupoane de ofertă 
Plata făcută de către cumpărători pentru cupoanele de ofertă va fi procesată prin portofelul 
cu bani cash și portofelul cu monede ONE din biroul virtual al OneLife, ca terță parte 
intermediară. Toate plățile colectate de la cumpărători vor fi păstrate de către partea 
intermediară pentru a asigura lichiditatea și disponibilitatea despăgubirii și compensării 
cumpărătorilor, în situația unor promoții lipsite de etică, înșelătoare, promovate de către 
comercianți. 
În cazul în care un client nu deține nicio monedă ONE (OneCoin) sau cantitatea de 
monede ONE disponibilă acumulată pentru plata unei anumite oferte nu este suficientă, 
clienții au posibilitatea să plătească diferența în numerar. 
 
TAXE: 
Comerciantul are responsabilitatea de a determina, dacă este cazul, taxele care se aplică 
plăților pe care comerciantul le face sau le primește, și tot el are responsabilitatea de a 
colecta, declara și vira taxa corectă autorității fiscale aferente. Compania nu este 
responsabilă pentru determinarea taxelor care se aplică tranzacției comerciantului, fie că 
este realizată cu cumpărători, fie cu Compania, sau pentru colectarea, declarare sau 
virarea oricăror taxe care rezultă din orice tranzacție cu sau de către comerciant și 
cumpărător. Comerciantul poate fi solicitat să furnizeze Companiei un număr de 
identificare fiscală valabil în scopuri de conformitate. Se va emite un „dashboard” în 
numele comerciantului, care să rezume valoarea plăților efectuate, în orice moment. 
Independent de orice altceva din prezentul Acord, comerciantul este și va rămâne 
înregistrat – pentru vânzare, utilizare și alte scopuri similare de colectare a taxelor – în 
toate statele și localitățile în care comerciantul este necesar să fie înregistrat, în legătură 
cu oferta promoțională oferită și în conformitate cu termenii și răscumpărarea cuponului de 
ofertă, și este responsabil pentru plata oricăror și a tuturor vânzărilor, utilizării sau a 
oricăror alte taxe aferente ofertei promoționale oferite sau bunurilor și serviciilor. 
 
TAXELE AFERENTE TRANZACȚIEI: 
Comerciantul are responsabilitatea financiară exclusivă pentru orice vânzare, utilizare, 
accize, generale, sau alte taxe similare, inclusiv orice penalități pentru dobânzi și 
completări aferente, impuse sau care rezultă din tranzacțiile avute în vedere de prezentul 
Acord între Companie și comerciant („Taxe aferente tranzacției“), dacă este cazul. Atunci 
când sunt aplicate, taxele aferente tranzacțiilor vor fi calculate la momentul realizării 
fiecărei plăți, folosind ratele de schimb în vigoare, în conformitate cu legislația existentă. 
În ciuda oricăror prevederi contrare, Compania nu va avea nicio obligație de a vira sumele 
care au fost plătite Companiei de către un cumpărător, până în momentul în care 
comerciantul a îndeplinit obligațiile comercianților, în conformitate cu prezentul Acord. În 
cazul în care Compania consideră, din motive bine întemeiate, că comerciantul a încălcat 
nu contează care dintre prevederile prezentului Acord, Compania poate decala, întârzia, 
reține sau suspenda plățile viitoare către comerciant, după cum va considera de cuviință. 
În plus, în cazul în care comerciantul nu se dorește să, sau conform deciziei neîngrădite a 



 

 

Companiei pare incapabil să, îndeplinească obligațiile care îi revin în temeiul prezentului 
Acord, Compania este autorizată să decaleze, întârzie, rețină sau suspende plățile viitoare 
către comerciant, în plus față de alte astfel de căi de atac, care pot fi disponibile în temeiul 
prezentului Acord sau prin lege, pentru a asigura plata din partea comerciantului pentru 
orice despăgubiri și/sau alte sume plătibile de către comerciant în temeiul prezentului 
Acord. 
 
RESTRICȚII CU PRIVIRE LA DATELE DESPRE CLIENȚI 
„Datele despre clienți“ înseamnă toate informațiile de identificare despre cumpărători 
generate sau colectate de către Companie sau comerciant, inclusiv, dar fără a se limita la 
aceasta, numele cumpărătorilor, adresele de expediere, adresele de e-mail, numerele de 
telefon, preferințele și tendințele cumpărătorului, precum și date privind tranzacțiile 
financiare. 
Atâta timp cât comerciantul utilizează datele clienților în conformitate cu legislația în 
vigoare și politica de confidențialitate a comerciantului, așa cum este ea expusă, restricțiile 
menționate în prezentul Acord cu privire la utilizarea datelor despre clienți de către 
comerciant nu se aplică la: (i) datele de la toți cumpărătorii care erau deja clienți ai 
comerciantului înainte de data intrării în vigoare a Acordului, în cazul în care aceste date 
au fost furnizate comerciantului de către un astfel de cumpărător independent de prezentul 
Acord sau de orice tranzacție menționată mai jos; sau (ii) datele furnizate de către un 
cumpărător direct comerciantului, care devine un cumpărător al comerciantului în legătură 
cu o opțiune explicită a cumpărătorului de a primi comunicări de la comerciant. 
În cazul în care comerciantul observă sau suspectează nu contează ce fel de acces 
neautorizat sau utilizare neautorizată a datelor clientului sau a oricăror informații 
confidențiale ale Companiei, comerciantul va înștiința imediat Compania și va coopera cu 
Compania la investigarea unei asemenea violări și la atenuarea oricăror daune. 
Comerciantul va suporta toate cheltuielile asociate suportate de Companie pentru a se 
conforma cu legile în vigoare (inclusiv, dar fără a se limita la aceasta, orice încălcare a 
legilor privind violarea securității datelor) sau care decurg din orice acces neautorizat sau 
achiziție neautorizată de date despre client, atunci când astfel de date se află în posesia 
sau sub controlul comerciantului. La rezilierea sau expirarea prezentului Acord, 
comerciantul va distruge sau va returna Companiei, conform instrucțiunilor Companiei, 
toate datele despre clienți aflate în posesia comerciantului sau în posesia oricărui agent al 
comerciantului. 
 
DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 
 
DEFINIȚIA DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 
În cadrul acestor „Termeni“, „Drepturile de proprietate intelectuală“ înseamnă toate 
drepturile de licențiere, drepturile de brevet, drepturile de autor, inclusiv conținutul 
prezentului website, precum și toate website-urile deținute de Companie și în legătură cu 
acestea, drepturile de publicitate, de marcă înregistrată, drepturile pentru marca de 
serviciu, drepturile comerciale secrete și alte drepturi de proprietate intelectuală care pot 
exista acum sau care vor veni în existență ulterior, și toate aplicațiile și, prin urmare, 
înregistrările, reînnoirile și prelungirile acestora, în conformitate cu legile din orice stat, 
țară, teritoriu sau altă jurisdicție. 
 
CONȚINUTUL WEBSITE-ULUI 



 

 

Cu excepția conținutului comercianților descris mai sus, serviciile/produsele și toate 
drepturile de proprietate intelectuală aferente și legate de acestea, sunt proprietatea 
exclusivă a Companiei („Conținut exclusiv”). Nimic din acești „Termeni“ nu poate fi luat în 
considerare pentru a crea o licență pentru conținutul exclusiv, cu excepția celor prevăzute 
în mod explicit aici. 
Comercianții nu au permisiunea și sunt de acord să nu vândă, concesioneze, închirieze, 
modifice, distribuie, copieze, reproduce, transmite, afișa public, interpreteze public, 
publice, adapteze, editeze sau creeze lucrări derivate din conținutul exclusiv, inclusiv, dar 
fără a se limita la aceasta, orice conținut sau materiale accesibile. 
Numele și alte elemente grafice ale Companiei, logo-uri, design-uri, antete, pictograme ale 
butoanelor, texte și nume de servicii sunt mărci comerciale, protejate de legile pentru 
proprietatea intelectuală. Mărcile comerciale ale Companiei nu pot fi utilizate, inclusiv ca 
parte a mărcilor comerciale și/sau ca parte a numelor de domenii, în legătură cu niciun 
produs sau serviciu, în niciun mod care este de natură să genereze confuzie. Utilizarea 
conținutului exclusiv sau a materialelor furnizate în legătură cu serviciile/produsele 
prezentate aici, în orice scop care nu este permis în mod expres de către acești „Termeni“, 
este strict interzisă. Orice astfel de utilizare și utilizările similare sunt considerate a fi o 
încălcare a Termenilor și Condițiilor de Utilizare prezente și vor suporta sancțiunile, în 
conformitate cu normele și reglementările interne ale Companiei, pe baza legislației 
relevante. 
Sub rezerva prezenților Termeni și Condiții de Utilizare, Compania oferă comercianților săi 
o licență de utilizare a produselor/serviciilor pentru uzul comercianților, așa cum este 
permis în mod expres de către funcțiile serviciului. Licența menționată poate fi reziliată în 
orice moment, din orice motiv sau fără niciun motiv. 
 
DECLARAȚII ȘI GARANȚII 
Comerciantul declară și garantează că: 
- Comerciantul are dreptul, puterea și autoritatea de a încheia acest Acord; 
- Atunci când este cerut de legislația în vigoare, comerciantul este înregistrat cu scopul 
colectării de taxe pentru vânzare și utilizare, în toate jurisdicțiile în care  bunurile și 
serviciile comerciantului vor fi furnizate; 
- Atunci când cuponul de ofertă este livrat de către Companie, acesta va fi disponibil 
imediat pentru răscumpărare, iar comerciantul va avea în stoc, până la data de expirare a 
cuponului de ofertă, un număr de unități ale ofertei promoționale oferite suficient de mare 
pentru a îndeplini obligațiile de rambursare; 
* Răscumpărarea cuponului de ofertă de la comerciant va rezulta în furnizarea cu bună 
credință de bunuri și/sau servicii de către comerciant către cumpărător; 
* Comerciantul deține toate drepturile în și pentru IP-ul comerciantului și are drepturi de 
concesionare cu privire la (cu dreptul la subconcesionare către Companie) IP-ul unei terțe 
părți, și are dreptul de a acorda licența menționată în prezentul Acord; 
* IP-ul comerciantului și IP-ul unei terțe părți, oferta promoțională oferită, utilizarea și 
promovarea ei de către Companie, precum și rezultatele unor astfel de oferte promoționale 
oferite nu vor încălca, slăbi, însuși pe nedrept sau altfel spus viola, oriunde în lume, nu 
contează ce brevet, drepturi de autor, logo, marcă înregistrată, marcă de serviciu, 
denumire comercială, drepturi în design sau orice alt drept de proprietate intelectuală sau 
dreptul la intimitate sau publicitate al unei terțe părți sau a oricărei legi în vigoare, și nu 
rezultă și nu va rezulta din însușirea pe nedrept a nu contează cărui secret comercial sau 
încălcarea oricăror obligații de confidențialitate față de orice persoană sau entitate; 



 

 

* IP-ul comerciantului și IP-ul unei terțe părți nu include niciun material care este ilegal, cu 
ton amenințător, abuziv, defăimător, vulgar, obscen, trivial sau, cu alte cuvinte, care 
încurajează un comportament ce constituie o infracțiune, dă naștere la răspunderea civilă 
sau încalcă într-un alt mod nu contează ce lege; 
* Cupoanele de ofertă și orice formă de publicitate sau promovarea de bunuri și servicii ale 
comerciantului nu vor constitui o publicitate falsă, înșelătoare sau neloială sau de 
discreditare, în conformitate cu toate legile în vigoare; 
- Comerciantul nu este autorizat să revândă, să intermedieze sau să divulge nu contează 
ce date despre client (așa cum sunt definite în prezentul Acord) nu contează cărei terțe 
părți, în totalitate sau parțial, indiferent de scop, și comerciantul nu este autorizat să 
copieze sau să reproducă în niciun alt mod nu contează ce date despre client, altfel decât 
în scopul răscumpărării sau verificării validității cupoanelor de ofertă, în legătură cu 
prezentul Acord și 
- Oferta promoțională oferită este: 
* lipsită de defecte de manoperă, defecte materiale și de design, 
* vandabilă și adecvată pentru scopurile, dacă există vreunul, menționate în Acord, și 
* un produs veritabil, autentic, așa cum este menționat în acest act, și nu încalcă drepturile 
niciunei terțe părți. 
 
CONFIDENȚIALITATE 
Termenii pentru oferta promoțională oferită descriși în prezentul Acord sunt confidențiali, 
iar comerciantul este de acord să nu dezvăluie termenii descriși în prezentul Acord niciunei 
alte părți (alta decât proprii angajați, societățile-mamă, acționarii, avocații și contabilii, în 
baza unei necesități stricte sau așa cum este cerut de către evidențele publice în vigoare și 
de către alte legi, în cazul în care comerciantul a luat măsurile de precauție necesare, de 
tipul celor luate în general pentru informațiile confidențiale, pentru păstrarea 
confidențialității informațiilor puse la dispoziția acestor părți). În cazul unei încălcări a 
confidențialității, Compania are dreptul la măsuri reparatorii și la cererea unor proceduri 
specifice, precum și orice alte degrevări permise în conformitate cu legislația în vigoare 
(inclusiv daune bănești, dacă este cazul). 
 
NOTIFICAREA 
Compania poate trimite notificări către comercianții săi, dacă aceste notificări sunt cerute 
de lege sau sunt în alte scopuri de afaceri, prin notificare e-mail, notificare „push“ de pe 
dispozitivul mobil, în scris sau pe suport de hârtie, sau prin postarea unui astfel de 
notificări, modalitatea fiind determinată de către Companie, la libera sa alegere. 
Compania nu este responsabilă pentru filtrele automate ale comercianților sau pentru cele 
pe care furnizorul lor de rețea le poate aplica notificărilor prin e-mail, pentru notificările pe 
care le trimitem la adresa de e-mail furnizată de către comercianți. 
LIMITAREA RĂSPUNDERII 
COMPANIA, ANGAJAȚII SĂI, AGENȚII ȘI ASOCIAȚII SĂI NU SUNT RĂSPUNZĂTORI 
PENTRU NICIO SITUAȚIE APĂRUTĂ ȘI CARE AFECTEAZĂ COMERCIANTUL, CA 
URMARE A UTILIZĂRII ACESTEI PLATFORME SAU A ASOCIAȚIEI CU ACEASTĂ 
PLATFORMĂ, DIRECT SAU INDIRECT, ȘI CA URMARE A UNEI ACȚIUNI DE OMITERE 
SAU NEGLIJENȚĂ, INCLUSIV ORICE LIPSĂ ȘI/SAU DAUNE ALE 
PRODUSELOR/SERVICIILOR LIVRATE DE CĂTRE COMERCIANȚI. ORICE LITIGII 
PENTRU DESPĂGUBIREA CU PRIVIRE LA BUNURI COMPROMISE ȘI/SAU SERVICII 
NESATISFĂCĂTOARE FURNIZATE DE CĂTRE COMERCIANȚI VOR FI ADRESATE 
DIRECT COMERCIANTULUI. 



 

 

NOTIFICAREA PENTRU DESPĂGUBIRE 
Comercianții sunt de acord să apere, să asigure și să protejeze Compania dimpreună cu 
subsidiarii, agenții, afiliații, furnizorii, funcționarii și angajații ei, de și împotriva oricăror 
revendicări, daune, obligații, pierderi, îndatoriri, costuri sau datorii și cheltuieli (inclusiv 
cheltuieli și onorarii uzuale ale avocaților) care rezultă din: (i) utilizarea acestui website și 
accesul la acest website de către comerciant și utilizarea produselor/serviciilor furnizate; 
(ii) încălcarea de către comerciant a oricărui termen din cadrul acestor „Termeni” și a 
oricăror termeni adiționali; (iii) încălcarea de către comerciant a drepturilor unei terțe părți, 
inclusiv dar fără a se limita la aceasta, orice drept la intimitate sau a drepturilor de 
proprietate intelectuală; (iv) încălcarea de către comerciant a oricărei legi, norme sau 
reglementări în vigoare; (v) orice revendicare sau daune care apar ca urmare a oricărui 
conținut al comerciantului sau a oricărui astfel de conținut, care este transmis prin 
intermediul contului comercianților. 
În calitate de contractant Dealshaker, recunosc și sunt de acord ca, în niciun caz, 
Dealshaker să nu fie considerat răspunzător sau responsabil față de cineva care pretinde 
prin mine sau direct prin Dealshaker, nu contează ce pierderi sau daune, de orice natură, 
sau pentru pierderi de profit, pierderi de oportunitate, pierderi de afaceri sau a fondului 
comercial sau întreruperea afacerii care sunt directe, indirecte, accidentale, speciale și/sau 
semnificative. Eu sunt singurul responsabil pentru postarea și gestionarea corectă a tuturor 
ofertelor mele. 
 
Mai mult, confirm și sunt de acord că Dealshaker nu poate fi responsabil pentru niciun act, 
eroare, omisiune sau neglijență din partea mea, sau niciun funcționar, angajat al 
Dealshaker sau furnizor de servicii, cum ar fi agenții de curierat/servicii 
poștale/telecom/call center, etc. 
 
SOLUȚIONAREA LITIGIILOR 
Toate și orice litigiu care decurg din și în legătură cu prezenții Termeni și Condiții, inclusiv 
cele care decurg din sau în ceea ce privește interpretarea, invaliditatea, realizarea sau 
rezilierea lor, precum și litigiile pentru acoperirea lacunelor din acești Termeni și Condiții 
sau de adaptare a lor la fapte nou-înființate, vor fi soluționate prin arbitraj. 
 
ARBITRAJ OBLIGATORIU  
Părțile convin ca, în cazul unui litigiu, acestea să se supună deciziei obligatorii a unui 
avocat din Anglia, acceptabil pentru ambele părți. 
 
ACTIUNEA DE RENUNȚARE 
Părțile renunță la orice drept de a participa la orice acțiune colectivă care rezultă din 
utilizarea platformei sau din acțiunile Companiei și a agenților săi. 
 
 
Versiunea acestor Termeni și Condiții – 6/03/2017 
 
Acest document reprezinta o traducere a documentului oficial DealShaker - Terms 
and Conditions care se regaseste in forma originala la adresa:  
https://dealshaker.com/en/info/terms-and-conditions  
Nu ne asumam nici o responsabilitate pentru eventualele modificari ulterioare sau 
pentru interpretari eronate ale formularilor din acest document. 
 


