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TERMENI SI CONDIȚII DE UTILIZARE
Mulțumim pentru accesarea site-ului www.ngtrade.ro / www.gasrelease.ro / www.gasrelease.ro (“Site”). Site-ul este deținut si administrat de Tradex Platform SRL CUI: RO 39858272
(denumita in continuare “Compania”).
1. Termenii si Condițiile de Utilizare reprezintă un contract încheiat intre Companie si
dumneavoastră, fie in nume propriu, in calitate individuala sau in numele unei
companii, in calitate de reprezentant al unei persoane juridice.
2. Termenul “Site” poate include, după caz, si comunicările transmise prin intermediul
emailului, serviciilor de mesagerie, mesaje publicitare sau newsletter, precum si oricare
alta modalitate de comunicare provenind de la Companie si care va este adresata.
3. Site-ul reprezintă un spațiu virtual (accesibila doar prin conexiune permanenta la
Internet) de informare si accesare a platformei de tranzacționare TXP, deținută de
Companie.
4. Termenii si Condițiile de Utilizare se aplica utilizării Site-ului. Accesarea si/sau utilizarea
Site-ului nu reprezintă furnizarea serviciilor platformei de tranzacționare “TXP”
(“Platforma”).
5. Serviciile Platformei sunt furnizate de Companie numai in baza si in condițiile unui
contract separat. Pentru a încheia contractul de utilizare a Platformei si a beneficia de
serviciile furnizate de Companie, inclusiv participarea la piața de tranzacționare,
accesați acest link si urmați pașii descriși: https://platform.ngtrade.ro/Account/Register
6. Prin excepție, acolo unde se prevede in mod expres sau acolo unde contextul o
permite, Termenii si Condițiile de Utilizare se aplica si utilizării de către dumneavoastră
a Platformei TXP, prin completarea contractului de utilizare a Platformei. In situația in
care prevederile Termenilor si Condițiilor de Utilizare se afla in conflict cu prevederile
contractului de utilizare a Platformei, cele din urma vor prevala.
7. In utilizarea Site-ului, Termenii si Condițiile de Utilizare se completează cu Politica de
Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.
8. Prezentul contract este încheiat prin mijloace electronice la distanta. Executarea
contractului, începe din momentul accesării Site-ului si continua pe întreaga durata de
vizitare a acestuia si a Platformei. Termenii si Condițiile de Utilizare încetează la
momentul părăsirii Site-ului sau a Platformei. Accesările succesive ale Site-ului vor
genera încheierea cate unui nou contract (Termeni si Condiții de Utilizare).
Citiți la fiecare vizita Termenii si Condițiile de Utilizare. Aceștia se pot modifica fără a fi
necesara o notificare prealabila.
9. Site-ul oferă informații despre serviciile Companiei si in mod special despre utilizarea
Platformei TXP. Depunem eforturi, fără a oferi însă o garanție in acest sens, pentru a
păstra la zi valabilitatea si acuratețea informațiilor prezentate pe Site si funcționarea in
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parametrii normali a Site-ului si Platformei.
10. Utilizarea Site-ului este gratuita si numai in scop informativ. Cu toate acestea, accesarea
este condiționată de accesul la dispozitive PC sau mobile si la servicii de Internet.
Compania nu furnizează dispozitivele necesare accesării Site-ului sau a Platformei si
nici conexiunea la Internet. Accesul la aceste servicii poate necesita plata către furnizori
terți. Compania nu își asuma nici o responsabilitate fata de serviciile furnizate de acești
furnizori si nu răspunde in nici o modalitate pentru cheltuielile efectuate in accesarea
serviciilor terților cauzate de întreruperea sau imposibilitatea accesării Site-ului.
11. Accesarea Site-ului nu este continua si nici permanenta . Compania își rezerva dreptul
de a suspenda oricând si pentru orice durata utilizarea Site-ului sau chiar de a întrerupe
sau restricționa definitiv accesarea in viitor a Site-ului.
Aceasta prevedere nu se aplica utilizării Platformei. In situația in care aveți un contract
de utilizare a Platformei, continuitatea serviciilor este reglementata prin acel contract.
12. Site-ul poate conține conținut furnizat de terți sau link-uri către site-uri sau servicii ale
unor terți. Compania nu își asuma răspunderea pentru conținutul sau serviciile
furnizate de terți. Orice asemenea conținut sau servicii trebuie contractate direct de la
terții in cauza, in baza unei relații contractuale la care Compania nu este parte. Va
recomandam sa verificați prevederile aplicabile in aceste situații. In mod limitativ,
prezentul alineat se aplica si conținutului Platformei.
13. Compania își rezerva dreptul de a opera orice modificări ale Site-ului, de modificare a
conținutului sau a funcționalităților acestuia, in orice moment.
14. Site-ului nu permite publicarea de date sau conținut de către utilizatori. Înțelegând
acest lucru, va asumați obligația de a nu utiliza nici un mijloc, de orice natura, de
publicare, modificare, înlocuire a conținutului Site-ului sau de publicare de conținut. In
cazul utilizării Platformei, orice informație poate fi transmisa spre publicare numai in
condițiile contractului de utilizare a Platformei.
15. Va asumați obligația de a nu utiliza nici un mijloc, de orice natura, care prin natura lui
sau ca efect al acestuia sa duca la împiedicarea sau îngreunarea accesului la conținutul
Site-ului. Aceste prevederi sunt valabile si in cazul Platformei.
16. Conținutul din Site va este furnizat in baza unei licențe gratuite de accesare in scop
informativ, exclusiv pentru utilizare in mediul online (indiferent de tara din care
accesați conținutul) si numai pentru durata de accesare a Site-ului. Nu este permisa
utilizarea de mijloace de colectare sau copiere a informațiilor din Site sau Platforma,
exceptând funcțiile de export furnizate de Companie. Nu este permisa utilizarea
tehnologiilor de tip roboti, crawler, lucrători automatizați, sisteme de automatizare
pentru colectarea automata de informații si nici colectarea prin mijloace manuale sau
prin înregistrare ori fotografiere.
Toate drepturile de proprietate intelectuala existente in Site, Platforma, conținutul
acestora, bazele de date, codul sursa sau codul obiect rămân rezervate companiei.
17. Nu este permisa utilizarea de tehnologii sau principii de decompilare sau
recompunerea inversa a procesului de funcționare in vederea obținerii de informații
privind dezvoltarea sau a principiilor de funcționare Site-ului sau a Platformei.
18. Compania își limitează răspunderea pentru orice prejudicii directe sau indirecte, fie ca
sunt efective sau rezultând in beneficii nerealizate ori din prejudicii de imagine
rezultând in lipsa de funcționare a Site-ului, pana la limita maxima a valorii beneficiilor
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pe care Compania le-a realizat ca urmare a utilizării de către dumneavoastră a Site-ului,
stabilite in baza unei expertize judiciare.
Compania nu oferă nici o garanție privind furnizarea continua a accesului la Site sau
funcționarea acestuia. Utilizarea Site-ului este oferita in condițiile disponibile la
accesare.
Serviciul furnizat de Companie consta in accesul la Site si, in condițiile contractului de
utilizare si a regulamentului de tranzacționare, la Platforma. Serviciile Companiei nu
constau in consultanta pentru realizarea de contracte sau sugestii de a încheia
contracte prin intermediul Platformei. Compania nu oferă nici o garanție in privința
altor utilizatori ai Platformei. Compania nu realizează nici o promisiune sau garanție
privind rezultate comerciale, financiare sau reputaționale rezultate din utilizarea Siteului sau a Platformei. Compania nu promite sau garantează compatibilitatea
funcționalităților Site-ului sau ale Platformei cu nevoile dumneavoastră. Compania
exclude orice răspundere pentru existenta prejudiciilor de orice natura rezultate din
situațiile prevăzute in acest articol.
In utilizarea Site-ului Compania poate dobândi acces la date cu caracter personal.
Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Companie se realizează strict in
scopul de activitate al societății si cu un nivel maxim de grija fata de siguranța acestor
date.
Prin utilizarea Site-ului confirmați următoarele:
sunteți major si aveți capacitate deplina de exercițiu;
utilizați Site-ul in Romania; in situația in care nu utilizați Site-ul in Romania, sunteți de
acord cu aplicarea legislației romane si jurisdicției instanțelor din Romania;
utilizați Site-ul exclusiv in interes individual;
aveți toate împuternicirile necesare pentru angajarea juridica in acest contract si a
oricăror contracte subsecvente a persoanei juridice in beneficiul căreia utilizați Site-ul;
Termenii si Condițiile de Utilizare se supun legislației din Romania. Orice disputa va fi
soluționată de instanțele competente din Romania.

Beneficiar al serviciului: __________________
Reprezentant Legal: __________________
Data: __________________
Prestator al serviciului: Tradex Platform SRL
Reprezentant Legal: Mihai Ionut Vilt
Data: __________________
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