
Abis Studio este o companie independentă de producție si postproductie media cu sediul in 

Romania, Bucuresti, str. Emanoil Porumbaru nr. 27, sector 1, detinatoare a site-ului 

www.abisstudio.ro. 

Abis Studio  doreste să dezvolte politici pozitive pentru a promova oportunitati  în dezvoltarea 

industriei media.  

Accesând si navigand pe acest site, acceptati  termenii si  conditiile de utilizare descrise în 

continuare. 

Dumneavoastra sunteti de acord sa folositi informatiile prezentate pe site-ul nostru numai in 

scopuri legale. In acest sens va obligati: 

 sa nu modificati, distribuii, transmite, afisa, publica, reproduce, acorda licente, creea 

produse derivate, transferea sau vinda orice fel de informatie sau servicii obtinute de pe sau 

prin intermediul acestui site; 

 sa nu folositi si sa nu permiteti vreunui tert sa foloseasca informatiile si serviciile disponibile 

pe site pentru a transmite sau a receptiona materiale care contravin dispozitiilor legale in 

vigoare sau au un continut obscen, abuziv, vulgar, defaimator, ofensator, amenintator, 

incalca orice drept de proprietate intelectuala sau afecteaza intimitatea altei persoane, 

indeamna la ura rasiala, etnica sau este in orice alt mod ofensator; 

 a nu desfasurati  activitatea de cracking sau hacking, sau a atacurilor de tipul "Denial of 

Service".  

Sunteti  de acord sa exonerati de raspundere si sa nu actionati  Abis Studio in justitie atat cu privire 

la orice pretentie ridicata de catre un tert, rezultata din utilizarea  site-ului, cat si cu privire la orice 

pierdere (directa, indirecta, pe cale de consecinta sau de alta natura), costuri, actiuni, procese, 

pretentii, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecata) sau alte raspunderi, suferite in vreun fel sau 

provocate direct de Abis Studio  ca urmare a incalcarii sau ignorarii de catre dvs.  a acestor conditii. 

 Avand in vedere  ca serviciile si informatiile prezentate pe site-ul nostru sunt furnizate cu titlu de 

informare, Abis Studio nu ofera nici o garantie ca  serviciile si informatiile prezentate pe site-ul 

nostru indeplinesc toate cerintele dumneavoastra. 

Abis Studio  nu garanteaza ca serviciile sau materialele furnizate in site si/sau din de terte surse 

sunt acceptabile si disponibile si in alte tari in afara de Romania.  Daca Utilizatorul acceseaza alt 

continut sau servicii de pe site-uri ale unor terti, Abis Studio nu este responsabila pentru respectarea 

de catre utilizatori a legilor locale sau a altor acte normative in vigoare in acele tari. 

Continutul  site-ului este protejat de drepturile de autor care sunt detinute si controlate de Abis 

Studio  sau de alte parti  care detin aceste drepturi. In acest sens declarati  in mod expres ca ati luat 

la cunostinta de faptul ca toate materialele media, reprezentarile stilizate, toate logo-urile si 

simbolurile asociate si combinatii ale acestora cu oricare cuvant sau simbol grafic, folosite pe acest 

site, sunt marci inregistrate ale Abis Studio sau ale companiilor: clienti /parteneri/asociate si/sau 

afiliate si sunt protejate de legislatia in vigoare.  

Jurisdictie. Prin accesarea acestui site,  acceptati  ca acest contract si orice disputa legata de el sunt 

guvernate si interpretate in concordanta cu legile Romaniei, acceptand  sa se supuna jurisdictiei 

exclusive a instantelor judecatoresti de pe teritoriul Romaniei. Daca accesati acest site din afara 

Romaniei, o face pe riscul sau si este singur responsabil de respectarea legilor teritoriului in care se 

afla. 


