TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE
1. Termenii si condi;ile de u;lizare reglementeaza normele la care u;lizarea APP EV debitari si
site-ul www.evconnect.ro si prin aplica;a EVCONNECT .Este o aplica;e pentru mobil
mul;plaIorma care va permite sa ges;ona; puncte de reincarcare pentru vehiculele electrice.
2. Aplica;a EVCONNECT este disponibila pentru descarcare de pe smartphone-uri cu sisteme
de Apple IOS si Android. Descarcarea sau u;lizarea aplica;ei atribuie condi;a u;lizatorului care
o face si implica acceptarea tuturor condi;ilor incluse in acest document si in Poli;ca de
conﬁden;alitate a aplica;ei men;onate.
3. U;lizatorul EVCONNECT ar trebui sa citeasca aceste condi;i de mai multe ori, deoarece
acestea pot ﬁ modiﬁcate ulterior sau periodic.
4. U;lizatorul este responsabil pentru plata tuturor costurilor sau cheltuielilor suportate ca
urmare a u;lizarii aplica;ei EVCONNECT, inclusiv orice operator sau de taxa de retea roaming.
Veriﬁca; detaliile ale furnizorului de servicii.
5. Con;nutul EVCONNECT (texte, fotograﬁi, graﬁca, imagini, tehnologie, soTware-ul, link-uri,
con;nut, design graﬁc, codul sursa, etc), precum si marci si alte semne dis;nc;ve sunt
proprietatea Smart Business & Technologies Solu;ons SRL sau de la terte par;, u;lizatorul nu
primeste nici un drept asupra lor prin simpla u;lizare a aplica;ei EVCONNECT . U;lizatorul un
are permisiunea de:
o

Redare, copiere, distribuire, punere la dispozi;a unor terte par;, in mod public,
comunicarea, transformarea sau modiﬁcarea aplica;ei EVCONNECT sau a con;nutului
acestuia.

o

Redarea sau copierea pentru u;lizarea privata a consumului sau a con;nutului
acestuia, precum si comunicarea in mod public sau punerea la dispozi;a ter;lor atunci
cand se implica reproducerea acesteia.

o

Extragerea sau refolosirea in intregime sau o parte substan;ala a con;nutului integral
al EVCONNECT.

6. Este interzisa alterarea sau modiﬁcarea a oricarei par; a EVCONNECT sau con;nutul acestor,
eluderea, dezac;varea sau manipularea oricarei alte forme (sau incearcarea sa eludeze, sa
dezac;veze sau sa manipuleze func;ile de siguranta sau alte func;i ale programului si sa
foloseasca evacuarea sau con;nutul sau pentru un scop comercial sau publicitar. U;lizarea
excesului este interzisa cu scopul de a leza bunurile, drepturile sau interesele mobilita;i
electrice Este in mod egal interzis sa se faca orice alta u;lizare care sa alterieze, deterioreze sau
sa dezac;veze retelele, serverele, echipamentele, produsele si programele de calculator ale
mobilita;i electrice EVCONNECT.
7. U;lizatorul se angajeaza sa u;lizeze in mod corespunzator EVCONNECT, in conformitate cu
Legea, cu aces; Termeni si Condi;i de u;lizare
8. Descarca; si u;liza; EVCONNECT
Aplica;a EVCONNECT este disponibila pentru descarcarea pe smartphone-uri cu sisteme de
Apple IOS și Android.
EVCONNECT este o aplica;e mobila orientata pentru a facilita u;lizatorul de vehicule electrice,
procesul de incarcare si loca;e al punctelor intr-un mod simplu si prac;c. De asemenea, poate
ﬁ ges;onata de pe Web. Principalele caracteris;ci sunt:

▪

Harta cu punctele de reincarcare: harta dinámica arata punctele de reincarcare mai
apropiate de loca;a u;lizatorului.

▪

Navigarea la punctul de reincarcare: conexiune cu naviga;a pentru a ghida pana la
punctul de incarcare selectat.

▪

Ajutor in ;mpul procesului: informa;i in ;mp real pentru a ajuta in ;mpul procesului
de incarcare si de inchidere.

▪

Mesaj de no;ﬁcarea la ﬁnalizarea sesiunii de incarcare: no;ﬁcare direct pe telefonul
mobil pentru a va informa ca procesul sa incheiat.

o

Controlul ;mpului sau KW / H de reincarcare deoarece va permite sa alege; intre durata
de ;mp si / sau KW total / H inainte de ini;erea aeaiunii de incarcare.

o

Istoricul de incarcari. Aplica;a stocheaza o lista a tuturor incarcarile pe care u;lizatorul lea facut, aratand numele punctului de incarcare u;lizat, pretul total al sesiunii de incarcare,
energia si puterea consumata, precum si data de inceput si de sfarsit. In plus, aceasta
include informa;i despre conectorul la care a fost efectuata incarcarea si un graﬁc al
procesului cu toate informa;ile detaliate.

o

Modalitate de a pla;. EVCONNECT permite mai multor sisteme de plata. U;lizatorul EV se
poate inregistra in aplica;e sau pe cardurile web, de credit, debit sau de portofel virtual pe
care le considera necesare. Aceasta op;une va permite sa evita; procesele complexe de
plata. De asemenea, permite integrarea diferitelor op;uni in func;e de cerintele clientului
u;lizand plaIormele de benzi (Master Card, Visa, etc.), PayPal, alte plaIorme virtuale si
TPV. EVCONNECT are un tutorial bun venit care va ofera informa;ile si pasii care trebuie
urma; pentru o u;lizare usoara, corecta si rapida a aplica;ei.

9. PROTECTIA DATELOR PERSONALE: In conformitate cu ceea ce dispune (UE) 2016/679
(RGPD) , Legea organica 3/2018 (LOPDGDD) si alte reglementari in vigoare privind protec;a
datelor cu caracter personal, si va informam ca datele dvs. personale au fost furnizate in mod
voluntar si sub consimtamantul dvs., vor ﬁ folositei de Smart Business & Technologies Solu;ons
SRL pentru ges;onarea u;lizarii aplica;ei EVCONNECT. Pute; consulta Poli;ca de
conﬁden;alitate, unde explicam ce date colectam de la u;lizatori, cum sunt u;lizate si ce
masuri luam pentru a proteja informa;ile personale.
10. Aces; termeni si condi;i de u;lizare sunt reglementate in totalitate de legisla;a romana.
Pentru solu;onarea oricarui conﬂict privind interpretarea sau aplicarea acesteia, u;lizatorul
este supus in mod expres competenta instantelor romane.

