
TERMENII

Aplicatiei mobile “Primii castiga”

Primii castiga şi acceptarea folosirii Primii Castiga

Termenii de utilizare a aplicatiei Primii castiga (denumiti in continuare „Termenii”), asa cum
sunt prezentati in prezentul document sunt si vor fi guvernati si interpretati in conformitate cu
legea romana. Accesand, folosind sau inregistrandu-te pentru a beneficia de Aplicatie
accepti si iti dai acordul sa te supui acestor Termeni.

Primii castiga vă este furnizat de CLEVER BUSINESS TRANSILVANIA S.R.L. cu sediul ȋn CLUJ
NAPOCA, str. Cetatii nr. 39, demisol 1, apt 2, jud. CLUJ, ȋnregistrata la O.R.C. Cluj sub nr.
J12/4411/2005, CUI: RO 18239966.

FOLOSIND APLICATIA, LUAŢI LA CUNOŞTINŢĂ ŞI SUNTEŢI DE ACORD CU ACEŞTI
TERMENI. Dacă decideţi că nu sunteţi de acord cu oricare dintre aceşti Termeni, va rugam sa
nu folositi Aplicatia.

Folosirea Primii castiga

Aplicatia va fi disponibila utilizatorilor ce au telefoane cu sisteme de operare instalate de tipul:
iOS  sau Android.

Numele Aplicatiei este Primii castiga si este un concurs interactiv care se va desfasura pe
postul Prima tv si pe device-ul pe care s-a descarcat aplicatia, in acelasi timp.
Utilizatorii vor avea posibilitatea sa descarce aplicatia din Google Play in cazul in care sunt
utilizatori de android sau din Apple Store in cazul in care sunt utilizatori de iOS.

La descarcarea aplicatiei utilizatorii vor trebui sa se asigure ca au disponibil pe terminal spatiul
necesar pentru instalare.

Dupa instalarea Aplicatiei accesul se face in baza contului. Utilizatorii isi vor crea cont in
aplicatie. Pentru crearea contului in aplicatie utilizatorul completeaza datele din formularul
Aplicatiei: nume, prenume, adresa de email, parola, telefon (campuri obligatorii)

Dupa inregistrare, pentru a putea participa la concurs este necesara atat vizionarea/urmarirea
Emisiunii difuzate pe postul Prima Tv cat si utilizarea aplicatiei "Primii castiga".

Pe parcusul intregii Emisiuni-concurs interactiv Participantii vor raspunde la intrebari de cultura
generala, respectiv la 10 intrebari de cultura generala. Intrebarile vor fi afisate doar pe ecranul
televizorului in Emisiunea-concurs interactiv si citite de catre prezentatorii Emisiunii-concurs
interactiv. Fiecare intrebare va avea 4 variante de raspuns ce vor fi afisate atat pe ecranul
televizorului cat si pe ecranul device-ului utilizat de Participant. Toate intrebarile vor avea o
singura varianta de raspuns correcta. Participantii vor avea la dispozitie 10 secunde de la
momentul afisarii acestora pe ecranul device-ului, pentru a raspunde la intrebare, respunsul
fiind transmis de catre Participanti de pe device-ul utilizat.



Participantii care vor raspunde gresit la oricare dintre cele 10 intrebari vor fi automat eliminati
din competitie, insa vor putea raspunde la toate intrebarile concursului (fara ca raspunsurile
date dupa momentul eliminarii sa fie luate in considerare). La finalul Emisiunii - concurs
interactiv, vor fi afisate raspunsurile corecte aferente celor 10 intrebari din emisiunea respectiva
atat pe ecranul televizorului cat si pe ecranele device-urilor utilizate. Castigatori vor fi desemnati
5 Participanti, respectiv participantii care au raspuns cel mai rapid la ultima intrebare din
concurs si implicit au raspuns correct la toate cele 10 intrebari.

IMPORTANT: Participantii nu vor cunoaste daca au fost eliminati din concurs decat dupa
epuizarea celor 10 intrebari, respectiv la finalul emisiunii, cand aplicatia va arata cate raspunsuri
corecte au furnizat si care era varianta corecta de raspuns la fiecare intrebare, timpul de
raspuns la ultima intrebare, nu va fi luat in considerare pentru Participantii eliminati inainte de
intrebarea cu numarul 10.

Pe intreaga perioada de difuzare a Emisiunii-concurs interactiv, regulamentul acesteia va
fi public, in permanenta pe site-ul www.primatv.ro si pe aplicatia dedicata jocului.

Declaratii si garantii

La momentul inregistrarii in vederea utilizarii Aplicatiei, declari si garantezi urmatoarele:
● ca ai dreptul, autoritatea si capacitatea deplina de exerciu in vederea accesarii si utilizarii

Aplicatiei;
● ca esti de acord cu Termenii si intelegi ca te supui acestora;
● prin utilizarea Aplicatiei nu vei incalca nicio lege sau regulament al tarii in care

domiciliezi,tu fiind singurul responsabil pentru respectarea tuturor legilor si
regulamentelor locale aplicabile.

Cine poate vizualiza Profilul / Continutul pe care il publici in Aplicatie?

Initilala Numelui de inregistrare in aplicatie poate fi vizualizata de catre publicul general al
Aplicatiei.

Drepturi

CLEVER BUSINESS TRANSILVANIA S.R.L. vă acordă dreptul ne-exclusiv de a descărca,
instala şi folosi Aplicatia pe teritoriul Romaniei, pe telefonul dumneavoastră mobil, doar în
scopuri personale, necomerciale.

Noi şi furnizorii noştri de licenţe deţinem toate drepturile de proprietate asupra Aplicatiei. Nu veţi
avea niciun drept asupra aplicatiei, cu excepţia dreptului de a folosi Primii castiga conform
acestor termeni. În mod particular, înţelegeţi şi sunteţi de acord că:

I. nu aveţi permisiunea să revindeţi, să copiaţi sau să distribuiţi Primii castiga în scopuri
comerciale sau să folosiţi Primii castiga în orice alt mod care contravine acestor Termeni

II. nu aveţi permisiunea să duplicaţi, transferaţi, copiaţi sau distribuiţi orice parte a
aplicatiei, în orice mediu, fără autorizaţia noastră prealabilă în scris

III. nu aveţi permisiunea să decompilaţi sau să modificaţi orice parte a  aplicatiei;
IV. veţi respecta termenii şi condiţiile acestor Termeni ai serviciului.

http://www.primatv.ro/


Nicio prevedere din aceşti termeni nu vă afectează drepturile legale de consumator. Pentru
informaţii suplimentare despre drepturile dumneavoastră legale, contactaţi organizaţia locală de
protecţia consumatorilor.

Costuri pentru utilizarea Aplicatiei

Primii castiga este o aplicatie oferita gratuit. Nicio sectiune a acestei aplicatii nu va fi taxata.
Veti fi taxat insa pentru datele mobile folosite la descărcarea Aplicatiei si pentru utilizarea
acesteia.

Închiderea sau modificarea Aplicatiei

Puteţi să încetaţi oricând utilizarea aplicatiei Primii castiga. În funcţie de tipul dispozitivului,
puteţi, de asemenea, să dezactivaţi sau să dezinstalaţi oricând Primii castiga de pe dispozitiv.
Totodata puteti sterge contul / Profilul oricand. Din momentul in care ai sters contul / Profilul ne
rezervam dreptul de a sterge orice continut pe care l-ai trimis sau incarcat prin intermediul
Aplicatiei.

Putem să suspendăm, încheiem sau modificăm Primii castiga imediat din orice motiv, inclusiv
când necesită lucrări de reparaţii sau întreţinere. Putem să adăugăm periodic funcţii noi
(gratuite sau contra cost). Putem, de asemenea, să retragem aplicatia Primii castiga, cu
notificarea prealabila a utilizatorilor.

Pentru ce nu suntem responsabili

Furnizăm Primii castiga „ca atare” doar pentru uzul dumneavoastră personal, in mediu virtual.

CLEVER BUSINESS TRANSILVANIA S.R.L. nu este responsabila de niciun fel de prejudicii
cauzate telefonului mobil, calculatorului personal sau oricarui echipament sau tehnologie,
incluzand dar fara a se limita la orice bresa de securitate cauzate de virusi, erori, inselaciuni,
falsificare, omitere, intrerupere, defectiunie, intarziere in operatiuni sau transmisiuni, lini
computerizare sau cadere a retelei sau orice alta defectiune tehnica produsa ca urmare a
utilizarii Aplicatiei.

Orice pierderi, daune, prejudicii rezultate din neglijenta sau imprudenta noastra sau a
partenerilor nostri, sunt excluse.

Legea aplicabila

Putem să permitem altei persoane să ducă la îndeplinire în numele nostru oricare dintre
obligaţiile care ne revin conform acestor termeni. Dacă transferăm drepturile şi obligaţiile
noastre către orice altă terţă parte, vă vom anunţa. Dacă oricare dintre aceşti termeni nu poate
fi pus în aplicare de o instanţă sau de altă autoritate, îl vom şterge din aceşti termeni şi acest
lucru nu va afecta restul termenilor. Putem să modificăm oricând aceşti termeni publicând
termenii in cadrul aplicatiei fără notificarea prealabilă a persoanelor care o utilizează. Utilizatorii
vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea
consulta în orice moment.



Aceşti termeni vor fi guvernaţi de legislaţia din Romania.

In cazul aparitiei unui conflict/ neintelegeri legata de utilizarea Aplicatiei, vom incerca
solutionarea conflictului respectiv pe cale amiabila, negocierile in acest sens fiind guvertate de
buna credinta.

Toate disputele vor fi soluţionate în instanţele din Bucuresti, cu excepţia cazurilor în care
legislaţia în vigoare specifică o altă jurisdicţie pentru dumneavoastră ca şi consumator.

Asistenţă

Sperăm că folosiţi cu plăcere aplicatia Primii castiga.

Dacă aveţi orice problemă, puteţi să ne contactaţi la adresa de email contact@primii.ro.

Forta Majora Si Cazul Fortuit

CLEVER BUSINESS TRANSILVANIA S.R.L. nu este raspunzator fata de Utilizator pentru
neindeplinirea oricarei obligatii in caz de forta majora / caz fortuit si in general in cazul unui
eveniment care este dincolo de controlul sau, cat si pentru operarea si conexiunea altor retele
nationale sau straine si pentru activitatile si actiunile lor in general.

Caz de forta majora / de caz fortuit poate fi, de exemplu dar nu limitativ: stare de razboi (fie
declarat sau nu), conflict armat, revolutie, insurectie, actiuni sau amenintari militare sau
teroriste, sabotaj, tulburari civile, greve sau alte actiuni in campul muncii, legi, regulamente,
decizii sau directive, catastrofe naturale, cutremur, incendiu, explozie, tulburari solare sau
meteorologice, urgente publice sau orice alta intamplare, care este dincolo de controlul sau.

CLEVER BUSINESS TRANSILVANIA S.R.L. va lua toate masurile necesare pentru a asigura
disponibilitatea maxima a Aplicatiei in caz de forta majora si pentru cazurile fortuite, respectiv
pentru evenimente care sunt dincolo de controlul sau.


