Termeni si Conditii
1. ACCEPTAREA Prin vizitarea site-ului FiLMEPORNOXXX.ORG, sunteti de acord cu
termenii si conditiile continute de acest document precum si cu termenii si conditiile de
confidentialitate ale acestui site si viitoarele amendamente si modificari ale lui ( denumite
colectiv ca “Acord”). Odata ce ati intrat pe site, sunteti de acord sa respectati acesti termeni si
conditii. Daca nu sunteti de acord sa respectati termenii si conditiile continute de acest document,
atunci nu mai vizitati FiLMEPORNOXXX.ORG. Termenii si conditiile prezentului Acord sunt
supuse la schimbare de catre FiLMEPORNOXXX.ORG in orice moment, iar vizitatorii sunt
obligati sa respecte aceste modificare, schimbari sau revizii. Daca nu sunteti de acord cu
obligatia de a respecta aceste modificari, schimbari sau revizii, atunci nu mai vizitati
FiLMEPORNOXXX.ORG. Termenii si conditiile se aplica tuturor vizitatorilor, iar
dumneavoastra sunteti autorizat sa vizitati FiLMEPORNOXXX.ORG daca sunteti de acord sa
respectati toate legile in vigoare si acceptati din punct de vedere juridic obligatia de a respecta
termenii si conditiile de utilizare.
2. DESCRIEREA Site-ul FiLMEPORNOXXX.ORG permite vizitatorilor vizionarea si
impartasirea diferitelor tipuri de material pentru adulti precum descrieri vizuale cu continut
pentru adulti, inclusiv imagini sexuale explicite. Site-ul FiLMEPORNOXXX.ORG poate contine
anumite likuri ce conduc la site-uri terte care nu sunt in niciun fel detinute sau controlate de catre
FiLMEPORNOXXX.ORG. FiLMEPORNOXXX.ORG nu is asuma nici o responsabilitate
pentru materialul, politica de confidentialitate si practicile folosite de catre site-urile terte.
FiLMEPORNOXXX.ORG nu poate cenzura sau modifica materialul distribuit de catre site-urile
terte. Luati la cunostinta faptul ca FiLMEPORNOXXX.ORG nu va fi raspunzator pentru
neregulile rezultate din vizionarea oricarui dintre site-urile terte. FiLMEPORNOXXX.ORG a
fost creat pentru uz personal si nu poate fi folosit in scopuri comerciale exceptand cele aprobate
de catre FiLMEPORNOXXX.ORG. Orice ultilizare ilegala si/sau neautorizata a site-ului
FiLMEPORNOXXX.ORG este interzisa.
3. ACCESUL Pentru a accesa acest site, trebuie sa afirmati faptul ca aveti cel putin
optsprezece (18) ani si ca ati implinit/depasit varsta majoratului specificata in jurisdictia
zonei in care locuiti si din care accesati site-ul, unde majoratul este mai mare de 18 ani.
Daca nu ati implinit varsta de optsprezece (18) ani sau sunteti sub varsta majoratului
specificata in jurisdictia zonei in care locuiti, va rugam sa parasit site-ul
FiLMEPORNOXXX.ORG.
4. CONDUITA Ca vizitator al site-ului FiLMEPORNOXXX.ORG sunteti rugat sa pastrati un
limbaj civilizat, lipsit de injurii, acuzatii sau alte forme de vatamare verbala interzise de catre
legea civila si simtul comun.
5. PROPRIETATE INTELECTUALA Materialul continut de catre FiLMEPORNOXXX.ORG
face obiectul dreptului de autor si alte drepturi de proprietate intelectuala in conformitate cu
legile Romaniei cat si cele straine si conventiile internationale. Continutul de pe site-ul
FiLMEPORNOXXX.ORG va este oferit CA ATARE pentru informare si pentru uz personal si nu
poate fi folosit, copiat, reprodus, distribuit, transmis, difuzat, afisat, vândut, licentiat sau altfel
exploatat pentru orice fel de alte scopuri fara acordul prealabil scris al proprietarilor respectivi.
FiLMEPORNOXXX.ORG îsi rezerva toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres în si

catre Website si Continut. Sunteti de acord sa nu va angajati in utilizarea, copierea si/sau
distribuirea de material aflat pe FiLMEPORNOXXX.ORG, altele decat permise in mod expres
aici, inclusiv orice ultilizare, copiere si/sau distribuire de material postat de catre site-urile terte
pentru scopuri comerciale. Daca descarcati sau printati o copie a materialului gasit pe
FiLMEPORNOXXX.ORG, pentru uz personal, trebuie sa pastrati toate drepturile de autor
precum si alte notificari de proprietate continute de acestea. Sunteti de acord sa nu dezactivati,
sustrageti, sau altfel interfera cu elementele de securitate legate de FiLMEPORNOXXX.ORG
sau caracteristici care împiedica sau restrictioneaza utilizarea sau copierea oricarui continut sau
impune limitari privind utilizarea site-ul FiLMEPORNOXXX.ORG sau de continut în acesta. 6.
6.POLITICA FiLMEPORNOXXX.ORG aplica o politica de toleranta zero asupra continutului
ilegal. Pornografie infantila, bestialitatea, violul, tortura, moartea si / sau orice alt tip de
materiale obscene si / sau ilegale nu vor fi tolerate de catre FiLMEPORNOXXX.ORG.
FiLMEPORNOXXX.ORG nu aproba pornografia infantila si va coopera cu toate agentiile
guvernamentale care incearca sa-i prinda pe cei care produc pornografie infantila. 7.
7.GARANTII Ca o conditie pentru utilizarea FiLMEPORNOXXX.ORG, trebuie sa fiti de acord
cu termenii de politica de confidentialitate a site-ului FiLMEPORNOXXX.ORG si modificarile
acesteia. Recunoasteti si sunteti de acord ca procesarea si transmisia site-ului
FiLMEPORNOXXX.ORG, poate implica transmiterea catre alte retele; precum si modificarile sa
se conformeze si sa se adapteze la cerintele tehnice de conectare a retelelor sau a dispozitivelor.
8. DISCLAIMER GARANTIE Sunteti de acord ca utilizarea site-ului
FiLMEPORNOXXX.ORG va fi pe propria dumneavoastra raspundere. In cea mai mare masura
permisa de lege, FiLMEPORNOXXX.ORG, ofiteri sai, directorii, angajatii si agentii declina
toate garantiile, exprese sau implicite, in legatura cu site-ul si utilizarea dumneavoastra a
acestuia. FiLMEPORNOXXX.ORG nu ofera garantii si/sau nici nu reprezinta acuratetea sau
completitudinea materialului gasit pe acest site sau pe site-urile terte si nu isi asuma nici o
responsabilitate pentru:
1. erori, greseli sau lipsa de acuratete a materialului
2. vatamare corporala sau distrugeri ale proprietatii, de orice natura, rezultate din vizitarea siteului FiLMEPORNOXXX.ORG
3. orice acces neautorizat sau utilizare a serverelor noastre securizate de catre persoane cu
intentii rele
4. orice intrerupere sau stopare a transmisiei catre sau dinspre site-ul nostru, orice erori, virusi,
cai troieni, sau de genul celor care sunt transmise catre sau prin site-ul nostru de catre site-urile
terte.
5. FiLMEPORNOXXX.ORG nu este responsabil pentru continutul, serviciile si/sau tranzactiile
incheiate intre dumneavoastra si site-urile terte care fac publicitate pe
FiLMEPORNOXXX.ORG.
9. LIMITAREA RASPUNDERII In nici un caz FiLMEPORNOXXX.ORG, ofiterii sai,
direcotii, angajatii si agentii nu sunt responsabili de nici o dauna directa, indirecta, accidentala,
speciala si/sau de consecinta rezultata din:
1. erori, greseli sau lipsa de acuratete a materialului

2. vatamare corporala sau distrugeri ale proprietatii, de orice natura, rezultate din vizitarea siteului FiLMEPORNOXXX.ORG
3. orice acces neautorizat sau utilizare a serverelor noastre securizate de catre persoane cu
intentii rele
4. orice intrerupere sau stopare a transmisiei catre sau dinspre site-ul nostru, orice erori, virusi,
cai troieni, sau de genul celor care sunt transmise catre sau prin site-ul nostru de catre site-urile
terte.
5. FiLMEPORNOXXX.ORG nu este responsabil pentru continutul, serviciile si/sau tranzactiile
incheiate intre dumneavoastra si site-urile terte care fac publicitate pe
FiLMEPORNOXXX.ORG.
10. DESPAGUBIRE Sunteti de acord sa aparati, despagubiti si sa nu trageti la raspundere
FiLMEPORNOXXX.ORG, cu intreaga corporatie, functionarii, directorii, angajatii si agentii de
si împotriva oricaror si tuturor pretentiilor, daune, obligatii, pierderi, responsabilitati, costuri sau
datorii, si cheltuielile (inclusiv, dar nu limitat la onorariile avocatilor) provenite din:
1. utilizarea si accesul dumneavoastra la site-ul FiLMEPORNOXXX.ORG;
2. incalcarea de catre dumneavoastra a oricarui termen apartinand Conditiilor de ultilizare;
3. incalcarea de catre dumneavoastra a unui drept apartinand site-urilor terte Afirmati ca fie aveti
varsta de/sau mai mult de 18 ani sau sunteti un minor emancipat, sau aveti consimtamântul
parintilor sau a tutorelui legal, si sunteti pe deplin capabil si competent pentru a intra în termenii,
conditiile, obligatiile, afirmatiile, reprezentarile, si garantiile stabilite în aceste Conditii de
utilizare, si ca va conformati si respectati acesti Termeni si Conditii continute în acest document.
11. CESIUNE Termeni si Conditiile continute în acest document, precum si orice drepturi si
licente, nu pot fi transferate sau atribuite de catre tine, dar pot fi atribuite de
FiLMEPORNOXXX.ORG fara nici o restrictie.
12. JURISDICTIE Prezentul Acord va fi guvernat si interpretat in conformitate cu legile din
Romania, fara legaturi cu conflicte de principii de drept. Competenta unica si exclusiva precum
si locatia pentru orice actiune sau procedura care decurge din sau in legatura cu prezentul acord
se poate inainta într-o instanta corespunzatoare situata în Romania. Sunteti de acord cu serviciul
de proces gasit în orice procedura juridica.
12. NELAMURIRI Pentru orice nelamurire legata de TERMENII SI CONDITIILE site-ului
FiLMEPORNOXXX.ORG va puteti adresa administratiei site-ului prin pagina de contact si
anume http://www.filmepornoxxx.org/contact/ . Sau direct prin email la
contact@filmepornoxxx.org

