
TIS-WEB  

TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE 

 

 

PREAMBUL  

 

Folosind serviciile si site-ul nostru va dati acordul cu privire la termenii, conditiile 

si notele continute sau referite aici („Termeni si Conditii de Utilizare”). Daca nu 

sunteti de acord cu Termenii de Utilizare va rugam nu folositi acest site. Ne 

rezervam dreptul, la discretia noastra, sa actualizam si sa revizuim Termenii si 

Conditiile. Verificati Termenii si Conditiile periodic pentru schimbari. Verificati 

Termenii si Conditiile periodic pentru modificari. Continuarea folosirii acestui site 

ca urmare a postarii oricaror modificari la Termeni si Conditii constitue acceptarea 

acestor modificari. 

 

1. DEFINIREA TERMENILOR 

  

1.1. “TIS-Web” înseamnă programul TIS-Web si include serviciile de la adresa 

web: www.my-fis.com 

 

1.2. « TIS-Web »  este programul care este furnizat pentru arhivarea si evaluarea 

datelor prin Internet. Vânzătorul furnizează TIS-Web care rulează central intr-un 

centru de computere, pentru utilizarea de către comparator in conformitate cu 

condiţiile acestui contract. Cu asistenta TIS-Web, utilizatorul poate arhiva si 

evalua datele trimise prin Internet către centrul de computere. 

 

1.3. « Datele » constitue informaţiile digitale, in particular datele şofer » pe care 

cumparatorul pe primeşte cu ajutorul tahografului digital sau analog. 

 

 

2. SCOPUL SERVICIULUI 

 

2.1. Contractul TIS-Web devine valid dupa ce a fost semnat de cumparator si de 

vanzator 

2.2 Vanzatorul va furniza TIS-Web pentru uzul utilizatorului in conditiile 

stipulate in acest contract si va duce la indeplinire serviciile descrise aici  – in 

particular stocarea datelor cumparatorilor ; mai mult vanzatorul garanteaza 

cumparatorului dreptul de non-exclusivitate si netransferabilitate, limitat la durata 

acestui Contract, pentru folosirea TIS-Web. Toate serviciile descrise sub acest 

paragraf sunt in continuare denumite « servicii ». 

http://www.my-fis.com/


2.3. Pentru folosirea serviciului, datele tahograf si soferi vor fi descarcate pe 

serverele Continental Automotive Trading si stocate pe o perioada de 13 luni . 

Orice data mai veche de 13 luni va fi automat stearsa. Datele vor fi mentinute atat 

timp cat contractul este valabil. Daca contractul va expira, toate datele asociate cu 

lipsa serviciului vor fi sterse. Stergerea datelor se va face in 3 luni dupa expirarea 

serviciului. 

2.4. Vanzatorul poate in orice moment descarca oricare sau toate datele stocate de 

vanzator la comanda cumparatorului. Vanzatorul va face datele utilizatorului 

disponibil catre utilizator pentru descarcare pe o perioada de trei luni de la 

incetarea contractului. O data ce utilizatorul a descarcat datele, intr-un final, dupa 

expirarea perioadei de trei luni vanzatorul este indreptatit sa stearga datele scrise 

anterior, dupa ce a facut o mentionare anterioare scrisa catre utilizator. 

2.5 Vanzatorul va furniza versiunea cea mai noua de TIS-Web catre cumparator 

Serviciul TIS-Web va fi actualizat periodic. Asta va insemna necesitatea 

descarcarii unor softuri aditionale pt „client” pe calculatorul clientului. Continental 

Automotive Trading si Tachonan Service SRL nu au obligatia sa mentina 

versiunile anterioare de serviciu TIS-Web operabile pentru acei clienti care doresc 

sa restrictioneza descarcarea acestui soft client. 

2.6. Vanzatorul va comunica adresa de Internet a TIS-Web cat si numele de 

utilizator si parola (numite “Date de Acces”) catre cumparator. 

 

3. SUPORT TEHNIC 

 

3.1. Continental Automotive Trading reprezentata prin Tachonan Service SRL 

Romania va furniza prin Serviciul Telefonic si prin e-mail cerintele dumneavoastra 

cu privire la: 

• Produsul TIS-Web care este disponibil pe site-ul www.tachonan.ro. 

• Functionalitatea de baza a produsului TIS-Web care se afla site-ul www.my-

fis.com.  

3.2. Va rugam sa luati la cunostiinta ca, datorita multiplelor arii hardware si 

software in care produsul TIS-Web poate fi folosit, Continental Automotive 

Trading si implicit Tachonan Service SRL nu garanteaza ca toate cerintele sau 

problemele de conectivitate intre furnizorii de service, terte parti, hardware si 

software vor fi rezolvate. Continental Automotive Trading si Tachonan Service 

SRL, in conformitate cu termenii acestui Acord, au doar obligatia de a furniza in 

mod rezonabil si de buna credinta rezolvarea intrebarilor ridicate de 

dumneavoastra la folosirea serviciului TIS-Web in conformitate cu Manual de 

Utilizare a TIS-Web.. 

3.3. Tachonan Service SRL va furniza informatii in timpul saptamanii intre orele 

08:30 si 15:30. Nu va furniza informatii in sarbatorile legale sau weekend. 

http://www.tachonan.ro/
http://www.my-fis.com/
http://www.my-fis.com/


De asemenea nu vor fi furnizate informatii atunci cand operatorul va considera ca 

sistemul sau serverul in cauza nu functioneaza in parametri optimi pentru utilizarea 

programului. 

3.5. Tachonan Service SRL nu va furniza informatii cand va constata (la discretia 

sa) ca: 

• Cererea dumneavoastra are legatura cu afacerea, consultarea de aplicatii sau 

training; 

• Folosirea TIS-Web este inafara scopului in care a fost conceput; 

• Se solicita informatie  in mod excesiv, abuziv sau fraudos. 

 

4. ACCESUL IN SISTEM 

 

4.1. Cumparatorul este responsabil pentru instalarea sau furnizarea tuturor 

sistemelor cerute in Contractul TIS-Web, incluzand un acces la Internet functional 

cu un browser, pe costurile sale ; el trebuie sa mentina aceste caracteristici pe 

durata contractului. In conformitate cu Contractul, accesul la Internet nu constitue 

un serviciu care sa fie responsabilitatea vanzatorului. 

 4.2. Cumparatorul va stoca cu grija datele de acces, le va tine confidentiale si le va 

proteja impotriva accesului a terte parti sau a pierderilor. El va dezvalui  datele de 

acces doar acelor angajati proprii care sunt implicati in utilizarea de TIS-Web in 

cadrul serviciului efectuat pentru utilizator. In cazul inc are utilizatorul descopera 

ca a fost abuzat de datele de acces, el trebuie sa informeze vanzatorul cu privire la 

acest abuz fara intarziare pin Service-Hotline.Dupa receptionarea unei asemenea 

informatii, vanzatorul va suspenda accesul la datele de acces afectate ale 

utilizatorului astfel incat accesul la TIS-Web prin acel acces particular sa nu mai 

fie posibil. Accesul poate fi redeschis doar printr-o aplicatie scrisa a utilizatorului 

catre vanzator. Pana in momentul primirii unui raport  de abuz, utilizatorul ramane 

responsabil, s in acest aspect responsabil fata de vanzator pentru toate tranzactiile 

facute in TIS-Web folosind aceste date de acces. 

4.3. In cazul distrugerii, utilizatorul va furniza serviciile stabilite in Contractul TIS-

Web in cadrul contextului obligatiilor sale pentru o cooperare adecvata si in timp. 

 

5. MODALITATI  SI CONDITIILE DE PLATA 

 

5.1 In schimbul returnarii serviciilor furnizate de vanzator in acord cu 

Contractul TIS-Web, utilizatorul va plati pretul prezentat in detaliu in acest 

contract sub conditiile platii citate aici. Toate preturile se supun adaugarii taxei 

TVA. 

5.2 Daca utilizatorul transfera date pentru arhivare sau evaluare catre vanzator 

pentru un numar mai mare de soferi sau utilizatori decat a fost stabilit in Contractul 

TIS-Web, vanzatorul va ajusta numarul de soferi sau utilizatori setati in Contractul 



TIS-Web pentru a egala numarul actual de soferi sau utilizatori, cu efect pornind 

de la inceputul lunii pana in momentul modificarii. Vanzatorul va informa 

utilizatorul de ajustari in scris si va factura serviciile aditionale in concordanta cu 

lista de preturi curenta 

5.3  Vanzatorul este indreptatit sa modifice pretul pentru serviciile prestate in 

concordanta cu Contractul TIS-Web referitor la conditiile de competitie si cerinte 

economice. In caz de schimbare a retributiei,  vanzatorul va informa cumparatorul 

in scris in acest sens, cu cel putin doua luni inainte ca schimbarile sa intre in 

utilizare. Daca pretul creste cu mai mult de 5%, cumparatorul are dreptul sa 

intrerupa contractul printr-un mai inregistrat trimis pana la momentul in care 

modificarea pretului intra in efect. 

5.4 Daca cumparatorul intarzie cu plata cu mai mult de 30 de zile, vanzatorul isi 

rezerva dreptul sa suspende accesul cumparatorului la TIS-Web urmata de o 

instiintare scrisa de plata si a perioadei de expirare a termenului limita. 

Cumparatorul este in continuare obligat sa plateasca pretul stabilit fara vreo 

deducere, daca este un debit. 

5.5 Cumparatorul poate sa declare despagubirea printr-o cerere necontestabila si 

stabilita legal. 

 

6. RESPONSABILITATI PENTRU DISFUNCTIUNI SAU DEFECTE 

 

6.1. Vanzatorul se va asigura de functionalitatea TIS-Web-ului pe durata 

Contractului TIS-Web, in conformitate cu functiile si accesibilitatile stipulate in 

Contractul TIS-Web, atat timp cat utilizatorul il foloseste cum se cuvine in cadrul 

instructiunilor primite. Asigurarile si garantiile vor fi acordate doar daca sunt 

identificate explicit. 

6.2. Utilizatorul este obligat sa raporteze catre Serviciul Telefonic, fara intarzierea, 

aparitia unui incident semnificativ de functionare si accesibilitate, a TIS-Web-ului 

furnizate de vanzator, printr-o descriere a circumstantelor distrugerii si efectele 

sale. 

6.3. Vanzatorul va remedia cum se cuvine distrugerile raportate (care se gasesc 

in aria sa de responsabilitate) in cadrul unei perioade adecvate de timp. Daca 

vanzatorul nu reuseste in cadrul perioadei limita sa gaseasca o rezolvare in scris 

catre utilizator, utilizatorul poate sa reduca pretul pentru partea de servicii 

neindeplinite de vanzator care au fost stipulate in contract, sau poate anula 

Contractul TIS-Web printr-o informare prin mail inregistrat.  

6.4. Vanzatorul va acorda cumparatorului dreptul de folosire a TIS-Web fara 

Drepturile de Proprietate Industriala si de Copyright a partilor terte („drepturi de 

proprietate”). Daca o terta parte face o reclamatie impotriva cumparatorului pe 

perioada Contractului TIS-Web cu privire la incalcarea Drepturilor de Proprietate 

printr-o folosire contractuala corecta a TIS-Web si daca folosirea contractuala 

corecta a TIS-Web este astfel diminuata sau interzisa, dealerul va trebui, la 



discretia sa si cu costurile sale, sa modifice sau sa schimbe TIS-Web-ul intr-un 

astfel de mod incat sa nu mai violeze Drepturile de Proprietate, dar sa 

indeplineasca in continuare functionalitatea si accesibilitatea, sau vanzatorul va 

scuti cumparatorul de taxele de licenta catre tertele parti. Daca acest lucru nu va fi 

posibil pentru vanzator in conditii acceptabile, utilizatorul este indreptatit sa reduca 

retributia sa sau sa termine Contractul TIS-Web fara un anunt printr-un mail 

inregistrat. Vanzatorul este responsabil doar daca utilizatorul informeaza 

vanzatorul in scris fara intarziere despre pretentiile partilor terte despre incalcarea 

Drepturilor de Proprietate, nu admite pretentile pentru incalcare, rezolva orice 

conflict, inclusiv reglementari in afara curtii, doar cu consultarea vanzatorului. In 

cazul cedarii de catre cumparator a folosirii TIS-Web din cauza unor usoare 

defectiuni sau alte motive importante, el este obligat sa informeze partile terte ca 

cesiunea folosirii nu implica o legatura cu acceptarea pretentiilor de incalcare a 

Drepturilor de Proprietate. 

6.5. Daca incalcarea Drepturilor de Proprietate sau distrugere este atribuita 

cumparatorului, pretentiile anterior mentionate impotriva vanzatorului sunt 

excluse. La fel se aplica daca incalcarea este cauzata de o folosire neprevazuta a 

serviciilor furnizate de vanzator sau folosirea serviciilor care sunt interzise sub 

prevederile Contractului. 

 

7. OBILGATIA PARTILOR 

 

7.1. Daca intarzierea serviciilor este atribuita vanzatorului si daca vanzatorul nu 

remediaza aceasta intarziere in conformitate cu prevederile Contractului TIS-Web 

iar utilizatorul demonstreaza ca a suferit pierderi, utilizatorul poate cere o suma de 

bani drept compensare. Suma pentru fiecare zi completa de intarziere este de 0,5%, 

dar oricum un maxim de 5% din retributia lunara pentru aceasta parte a serviciului 

la care a fost intarziat accesul poate fi aplicata. Aditional sau alte pretentii sau 

drepturi in conexiune cu serviciul intarziat sunt excluse. 

7.2. In caz de pierdere a datelor pentru care vanzatorul este responsabil, acesta este 

obligat doar de restaurarea datelor pierdute cu extinderea pana la data ultimului 

backup care a fost facut de vanzator in conformitate cu Contractul TIS-Web  

inainte de pierderea datelor. 

7.3. Pretentiile emise de cumparator pentru avarii sau pierderi materiale (“Pretentii 

Compensare Avarii”) in afara celor mentionate in aceste Conditii, pe orice baza 

legala, dar in particular mai exact la profitul pierdut, intreruperea afacerii sau avarii 

consecvente, sunt excluse. 

7.4. Vanzatorul nu este responsabil pentru incalcarile obligatiilor daca acestea sunt 

cauzate de actiuni diferite, in particular foc, inundatii, fulger, decrete oficiale, 

lovituri si blocari, virusi, atacuri de hackeri sau intreruperi de Internet. 

7.5. Orice responsabilitate personala din partea angajatilor, inclusiv managerii 

executivi cat si reprezentantii legali ai vanzatorului este exclusa. 



7.6. Limitele responsabilitatilor mai sus mentionate nu se aplica daca 

responsabilitatile sunt obligatorii, exemplu: utilizarea defectuoasa a produsului,  in 

caz de intentii rauvoitoare, neglijenta majora, paguba pe viata, atribuire de garantie 

ca si conditie, ascundere inselatoare a unui defect, sau incalcare a obligatiilor 

contractuale esentiale. Pretentia pentru avariile create de incalcarea obligatiilor 

contractuale esentiale este limitata la avariile care sunt de obicei prevazute la 

momentul incheierii contractului daca nu s-a facut prezenta o intentie rauvoitoare 

sau neglijenta majora sau daca nu exista responsabilitatea pentru moartea sau 

ranirea sanatatii. 

7.7. Prevederile mai sus mentionate nu sunt in conexiune cu o schimbare in tema 

dovezii pentru dezavantajarea cumparatorului. 

 

8. DURATA CONTRACTULUI, INCHEIERE 

 

8.1 Durata contractului TIS-Web este de un an. Contractul va fi innoit automat 

cu inca un an in afara cazului in care una dintre partile semnatare transmit o 

instiintare de reziliere printr-un mail inregistrat cu trei luni inainte de incheierea 

contractului dupa cum s-a stabilit in durata contractului. 

8.2 Semnatarii sunt indreptatiti sa dea instiintari extraordinare cu privire la 

incheierea contractului TIS-Web printr-un mail inregistrat in orice moment pentru 

o imbunatatire. Imbunatatirea se aplica in particular daca un semnatar se afla in 

situatia unei incalcari a obligatiilor esentiale ale Contractului TIS-Web si astfel de 

incalcari nu sunt remediate in 60 de zile calendaristice, in ciuda notificarii celuilalt 

semnatar, sau daca (preliminar) procedurile de insolventa sunt deschise impotriva 

bunurilor cu valoare economica ale unuia dintre semnatari. 

 

9. Altele 

 

9.1 Toate declaratiile si rapoartele facute de cumparator cat si instiintarile de 

incheiere trebuie sa fie trimise vanzatorului numit in Contractul TIS-Web pana la 

alte instiintari. 

9.2 Nu exista acorduri colaterale. Anexele sunt parti constituente ale 

Contractului TIS-Web. Schimbarile contractuale si suplimentarile trebuie sa fie 

bazate pe un acord scris. 

  

 

Furnizor 

S.C. Tachonan Service S.R.L. 


