Termene si conditii de utilizare eNou.ro
1. Prin utilizarea eNou.ro, sunteti de acord cu aceste conditii de utilizare:
Accesul si utilizarea eNou.ro sunt supuse urmatoarelor conditii de utilizare si tuturor
legilor si regulamentelor aplicabile. Accesand si utilizand eNou.ro, acceptati, fara
limitari sau calificari, aceste conditii.
2. Proprietatea Continutului
eNou.ro si tot ceea ce cuprinde acesta, incluzind fara limitare toate textele si imaginile
("Continut") sunt in proprietatea si sub dreptul de autor (copyright) al enou.ro, cu toate
drepturile rezervate, cu exceptia cazurilor in care este altfel specificat.
Este strict interzisa utilizarea oricarui Continut, fara permisiunea in scris a
proprietarului "Continutului". In caz contrar vom proceda la efectuarea demersurilor
legale pentru tragerea la raspundere a celor ce se fac vinovati de incalcarea dreptului
de proprietate intelectuala.
Pentru comentarii/sugestii, reclamatii sau alte informatii ne puteti contacta la adresa
indicata la rubrica "Contact".
Va informam ca ne rezervam dreptul de a adauga, sterge sau modifica, in orice
moment, oricare dintre termenii si conditiile prezentate. Daca orice schimbare este
inacceptabila pentru dumneavoastra aveti posibilitatea de a nu mai numai utiliza
eNou.ro. Utilizarea in continuare a eNou.ro va constitui acceptarea din partea
dumneavoastra a modificarilor efectuate.
3. Prin utilizarea eNou.ro vă asumați faptul că ați înțeles următoarele conditii:
ENou.ro retransmite informații furnizate de siteuri de știri din România sau din afara ei.
Respectă regulile de citare, sintetizează informația și atașează link către site-ul care a
furnizat-o, permițând accesul utilizatorilor la conținutul original. Dreptul de proprietate
și responsabilitatea asupra acestui conținut aparține publicațiilor care l-au produs.
Responsabilitatea veridicității informației nu este în sarcina eNou.ro. Un utilizator care a
acționat în baza unei informații transmise sau notificate de eNou.ro, nu poate solicita
compensații eNou.ro pentru eventuale daune rezultate din această situație.
eNou.ro nu cunoaște identitatea utilizatorului.
4. Legislatie
Acești Termeni și Conditii de utilizare a acestei aplicatii sunt guvernate de legile din
Romania, chiar dacă utilizatorul se află în afara țării. Instantele competente din Romania
vor avea jurisdictie exclusiva asupra oricaror si tuturor disputelor ce vor aparea din sau
se vor referi la eNou.ro, sau vor fi in legatura cu prevederile Conditiilor de Utilizare
si/sau Continutul aplicatiei sau in cazul disputelor in care aceste Conditii de Utilizare
si/sau aceasta aplicatie vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.

5. Comunicari. Contact
Pentru orice clarificare cu privire la eNou.ro, ne puteti contacta
Email: contact@eNou.ro

