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DREPTURILE UTILIZATORULUI FINAL 

(Versiunea EUR: 38012023) 

Aceste Drepturi ale utilizatorului final fac parte integrantă din și sunt încorporate prin referire în 

Contractul privind Tehnologia UPS, care este disponibil la 

<https://www.ups.com/assets/resources/media/ro_RO/UTA.pdf>). Drepturile și restricțiile prevăzute în 

Drepturile utilizatorului final se aplică la Tehnologia UPS identificată. În consecință, drepturile și restricțiile vi 

se aplică și Dvs. numai în cazul în care utilizați sau accesați Tehnologia UPS asupra căreia se aplică aceste 

drepturi și restricții. Înainte de a utiliza sau accesa Tehnologia UPS identificată în Drepturile utilizatorului final, 

vă rugăm să revizuiți drepturile și restricțiile aplicabile utilizării și accesului la Tehnologia UPS respectivă. În 

plus, Politicile privind informațiile și utilizarea generală 

<https://www.ups.com/assets/resources/media/ro_RO/IGUP.pdf> se pot aplica utilizării și accesului la oricare 

Tehnologie UPS și sunt încorporate în aceste Drepturi ale utilizatorului final. Termenii scriși cu inițială 

majusculă care sunt utilizați, dar nu sunt definiți în aceste Drepturi ale utilizatorului final, vor avea sensul 

stabilit în secțiunea Termeni și condiții generale din prezentul Contract. 

Cu excepția celor stabilite în aceste Drepturi ale utilizatorului final, accesul la și folosirea de către Dvs. 

a Tehnologiei UPS sunt gratuite. Tehnologia UPS vă poate oferi acces la servicii UPS tarifate (de exemplu, 

servicii de expediere accesate prin oricare Tehnologie UPS) reglementate prin alte contracte cu UPSI. Sunteți de 

acord că folosirea de către Dvs. a serviciilor UPS prin intermediul Tehnologiei UPS gratuite sau cu plată se va 

face pe baza contractelor pe care le-ați încheiat cu UPSI în legătură cu aceste Servicii UPS, inclusiv, de 

exemplu, Condițiile generale de transport/servicii aplicabile ale UPS (UPS Terms and Conditions of 

Carriage/Service). 

1 Toate Tehnologiile UPS. Următoarele se aplică tuturor Tehnologiilor UPS. 

1.1 Tehnologia Beta.  

(a) Disponibilitate. În anumite cazuri, UPS vă poate pune la dispoziție, pentru o anumită 

perioadă de încercare, anumite ameliorări ale Tehnologiei UPS sau noi tehnologii suplimentare care nu sunt în 

general disponibile (colectiv „Tehnologia Beta”). Dacă Tehnologia Beta este o ameliorare a unei Tehnologii 

UPS existente, ea va fi considerată ca făcând parte din Tehnologia UPS de bază corespunzătoare și secțiunile 

din acest Contract care se aplică acelei Tehnologii UPS se vor aplica și Tehnologiei Beta. Dacă Tehnologia Beta 

este pentru o nouă tehnologie suplimentară, UPS va specifica ce clauze se aplică utilizării de către Dvs. a 

Tehnologiei Beta. INDIFERENT DE EVENTUALELE PREVEDERI CONTRARE DIN TERMENII ȘI 

CONDIȚIILE GENERALE, UPS NU VA AVEA NICIO RĂSPUNDERE FAȚĂ DE DVS. ÎN CEEA CE 

PRIVEȘTE UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A TEHNOLOGIEI BETA. În eventualitatea unui conflict între 

celelalte condiții ale acestui Contract și prezenta Secțiune 1.1 a Drepturilor utilizatorului final, va prevala 

Secțiunea 1.1 a Drepturilor utilizatorului final, în măsura necesară pentru soluționarea conflictului privind 

Tehnologia Beta. 

(b) Confidențialitate. Existența, funcțiile, operarea, securitatea, performanța, evaluarea, 

capabilitățile și conținutul Tehnologiei Beta; comentariile, întrebările și sugestiile Dvs. referitoare la Tehnologia 

Beta; și toate celelalte informații și date asociate sau încorporate în Tehnologia Beta sunt Informații 

confidențiale sau Secrete comerciale ale UPS. 

(c) Folosirea informațiilor Dvs. Tehnologia Beta poate include funcții care permit UPS 

să măsoare utilizarea de către dumneavoastră a diverselor caracteristici ale acesteia, UPS fiind informat pe cale 

electronică referitor la aceste întrebuințări. UPS are dreptul de a colecta din computerul dvs. datele privind 

configurarea sistemului dvs. și un jurnal al activităților realizate de dvs. în timp ce utilizați Tehnologia Beta 

(„Raportul privind Tehnologia Beta”). UPS poate utiliza Raportul privind Tehnologia Beta pentru a ajuta la 

analiza procedurilor de depanare și a îmbunătăți funcționalitatea Tehnologiei Beta. Sunteți de acord că UPS va 

avea dreptul să reproducă, să utilizeze, să dezvăluie, să expună, să afișeze, să transforme, să creeze lucrări 

derivate din și să distribuie, fără limite sau obligații, orice tip de comentarii, informații, date și sugestii făcute de 

Dvs., inclusiv Raportul privind Tehnologia Beta și date de reacție (cu excepția datelor financiare, a planurilor 

financiare sau a planurilor de produse care nu sunt arhicunoscute sau disponibile public), pe care le-ați furnizat 

Dvs. companiei UPS în legătură cu Tehnologia Beta. În plus, UPS va putea utiliza orice idei, concepte, 

cunoștințe sau tehnici conținute în aceste informații, fără niciun fel de restricții sau obligații față de Dvs. 

https://www.ups.com/assets/resources/media/ro_RO/UTA.pdf
https://www.ups.com/assets/resources/media/ro_RO/IGUP.pdf
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(d) Defecte și erori. INDIFERENT DE EVENTUALELE PREVEDERI CONTRARE 

DIN SECȚIUNEA 8.2 A TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR GENERALE, RECUNOAȘTEȚI ȘI SUNTEȚI 

DE ACORD (A) CĂ TEHNOLOGIA BETA AR PUTEA CONȚINE DEFECTE ȘI ERORI ȘI UPS NU 

DECLARĂ ȘI NU GARANTEAZĂ (ÎN TEMEIUL LEGISLAȚIEI, AL DREPTULUI CUTUMIAR SAU AL 

ALTEI DOCTRINE) CĂ TEHNOLOGIA BETA VA CORESPUNDE CERINȚELOR DVS. SAU CĂ 

FOLOSIREA SAU FUNCȚIONAREA EI SE VA DESFĂȘURA FĂRĂ ÎNTRERUPERI SAU FĂRĂ ERORI; 

(B) CĂ TEHNOLOGIA BETA NU ESTE COMERCIALIZATĂ ȘI UPS NU ESTE OBLIGAT SĂ O 

PROPUNĂ SPRE VÂNZARE SAU SPRE ACORDARE DE LICENȚĂ ÎN VIITOR; ȘI (C) CĂ UPS NU VA 

FI OBLIGATĂ SĂ ACORDE NICIUN FEL DE SERVICII DE ÎNTREȚINERE, ASISTENȚĂ SAU DE ALTĂ 

NATURĂ ÎN LEGĂTURĂ CU TEHNOLOGIA BETA. 

(e) Perioada de testare. Perioada de testare a Tehnologiei Beta va dura de la data când 

primiți Dvs. Tehnologia Beta și până la data specificată de UPS la propria sa discreție. UPS poate întrerupe în 

orice moment perioada de încercare și toate drepturile legate de Tehnologia Beta, din motive de comoditate, 

adresându-vă o notificare în acest sens. Vă angajați să întrerupeți orice utilizare a Tehnologiei Beta de îndată ce 

se termină perioada de încercare sau de îndată ce perioada de încercare este întreruptă de UPS. Tehnologia Beta 

nu poate fi folosită decât pentru Expedierile oferite la UPS.  

1.2 Utilizatori finali aparținând guvernului S.U.A. Tehnologia UPS se califică drept „articole 

comerciale”, după cum este definit acest termen prin 48 C.F.R. §2.101 Reglementarea privind achizițiile 

federale, compus din „software computer comercial” și „documentație software computer comercial” (inclusiv 

orice date tehnice aferente), cum sunt utilizați acești termeni în 48 C.F.R. §12.212 și 48 C.F.R. §227.7202-3, 

indiferent dacă Tehnologia UPS este livrată ca produs sau accesată de către utilizatorul final al guvernului 

S.U.A., coroborat cu un serviciu. Utilizarea, duplicarea, reproducerea, publicarea, modificarea, divulgarea sau 

transferul Tehnologiei UPS și ale oricăror date aferente sau derivate din acesta sunt restricționate în 

conformitate cu 48 C.F.R. §12.211, 48 C.F.R. §12.212, 48 C.F.R. §227.7102-2, și 48 C.F.R. §227.7202-1 până 

la 227.7202-4, după cum este cazul. Această prevedere anulează și înlocuiește prevederile din Regulamentul 

federal privind achizițiile (Federal Acquisition Regulation, „FAR”), din Completarea FAR a Ministerului 

Apărării din SUA („DFARS”), sau orice altă clauză sau prevedere suplimentară a unei autorități care vizează 

drepturile guvernului asupra programelor software de computer sau asupra datelor tehnice. Utilizatorii finali din 

Guvernul SUA vor achiziționa Tehnologia UPS numai cu drepturile prevăzute în acest Contract. Dacă un 

utilizator final din Guvernul SUA are nevoie de drepturi care nu sunt acordate conform termenilor descriși în 

această Secțiune, trebuie să negocieze cu UPS pentru a stabili dacă există termeni acceptabili pentru transferul 

acestor drepturi și un act adițional scris acceptat de ambele părți, care să acorde în mod specific aceste drepturi, 

trebuie inclus în orice contract aplicabil pentru a fi eficient. Dacă acest Contract nu îndeplinește nevoile 

utilizatorului final din guvernul SUA și părțile nu pot ajunge la un acord reciproc cu privire la termenii pentru 

acest Contract, utilizatorul final din guvernul SUA este de acord să înceteze utilizarea Tehnologiei UPS și să 

returneze orice software sau date tehnice livrate ca parte din Tehnologia UPS și neutilizate, către UPS. 

2 Toate API-urile UPS Developer Kit. Următoarele prevederi sunt valabile pentru toate API-urile UPS 

Developer Kit. 

2.1 Drepturi.  Dacă primiți Documentația tehnică API pentru un UPS Developer Kit API și 

Elementele de securitate necesare, Dvs. aveți licența: (1) de a dezvolta o Interfață pentru orice astfel de UPS 

Developer Kit API, (2) de a integra Interfața într-o Aplicație și (3) de a utiliza, dintr-un alt loc decât de pe un 

Teritoriu restricționat, Interfața astfel cum este integrată cu Aplicația pentru a accesa UPS Developer Kit API, în 

scopul de a solicita și a primi informații. Pentru claritate, licența din acest paragraf nu stipulează un drept de a 

autoriza sau a permite (a) unor terțe părți să utilizeze Aplicația (Aplicațiile), nu se referă la utilizarea de către 

dvs. a Aplicației (Aplicațiilor) în beneficiul unor terțe părți și (b) nu vă permite să distribuiți Aplicația 

(Aplicațiile) către terți. Pentru a obține drepturile de a distribui o Aplicație către (inclusiv găzduirea pentru a fi 

accesată de către) terți, contactați UPS astfel cum se descrie în Documentația tehnică a API aplicabilă. Dacă 

aveți dreptul de acces la UPS Developer Kit API în cadrul unei Soluții a unui Terț, nu veți primi documentația 

tehnică API și nu veți avea dreptul să dezvoltați sau să distribuiți o Aplicație, iar restul prevederilor din Articolul 

2 al Drepturilor utilizatorului final nu se aplică pentru accesul și utilizarea de către Dvs. a niciunei UPS 

Developer Kit API prin Soluția Terțului. Puteți accesa oricare UPS Developer Kit API dintr-o țară sau dintr-un 

teritoriu care nu face parte din Teritoriul restricționat. Totuși, luați cunoștință și conveniți că API-urile UPS 

Developer Kit nu vor returna rezultatul scontat pentru fiecare țară sau teritoriu din Teritoriul permis. Puteți 

consulta Documentația Tehnică API aplicabilă pentru a determina pentru care țară sau teritoriu va produce 

rezultatul dorit fiecare UPS Developer Toolkit API. 
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2.2 Proprietate. Dvs. dețineți toate drepturile, titlul de proprietate și interesele asupra Aplicațiilor, 

cu excepția Materialelor UPS și a lucrărilor derivate sau a modificărilor acestora care au fost încorporate. 

 

2.3 Accesul la Aplicații.  La cererea scrisă a UPS, trebuie să permiteți accesul UPS, la alegerea sa, 

la o copie a Aplicației (și/sau la orice actualizare a acesteia), precum și la URL-ul pentru fiecare amplasare a 

Aplicației pe Internet (dacă aceasta este utilizată sau pusă la dispoziție prin Internet) pentru a verifica 

conformitatea Aplicației cu prevederile acestui Contract, inclusiv, fără limitare, cu Documentația tehnică API. 

UPS poate suspenda accesul la API/API-urile UPS Developer Kit fără preaviz, dacă are motive rezonabile să 

considere că o Aplicație încalcă prezentul Contract. 

2.4 Asistență.  Cu excepția problemelor legate de furnizarea de produse și servicii de către UPS 

(de ex. înregistrarea pe UPS.com sau UPS My Choice®), veți asigura întreținerea și asistența pentru Aplicația 

Dvs.  

2.5 Afișarea informațiilor. Aplicația nu trebuie să afișeze informații referitoare la alți furnizori de 

servicii de expediere sau la alte servicii de expediere pe nicio pagină, fie cu unul, fie cu mai multe cadre de 

afișare a Informațiilor. Această cerință nu împiedică afișarea de către Aplicație a unui meniu cu furnizorii de 

servicii de expediere, cu condiția ca acest meniu sau această pagină să nu includă și alte informații, incluzând și 

fără a se limita la diferitele niveluri de servicii oferite de acești furnizori. În cadrul Aplicației, trebuie să 

prezentați toate datele din fiecare câmp de date, fără niciun fel de rectificare, suprimare sau modificare. 

2.6 Interdicții.  Atunci când utilizați API-urile UPS Developer Kit, nu veți sublicenția accesul la o 

API UPS Developer Kit în vederea utilizării de către terți. Prin urmare, nu veți crea o Aplicație care 

funcționează în măsură substanțială identic cu API UPS Developer Kit și nu o veți oferi spre utilizare terților, 

nici nu veți utiliza API-urile pentru a prelucra sau a stoca date care intră sub incidența reglementărilor privind 

traficul internațional de arme (International Traffic in Arms Regulations) menținute de Departamentul de Stat al 

SUA.  

2.7 Informații despre prețuri. Dacă afișați sau anunțați prețuri care diferă de prețurile UPS 

furnizate de UPS Developer Kit, atunci anunțul de mai jos sau orice alt anunț furnizat periodic de UPS trebuie 

să fie afișat vizibil la o distanță adecvată de prețurile susmenționate: „Aceste tarife nu reprezintă în mod necesar 

singurele tarife UPS și ar putea include taxele de manipulare impuse de [Dvs.].” 

2.8 Restricții referitoare la găzduire.  Puteți (1) găzdui o Aplicație la facilitățile Dvs. în orice țară 

sau teritoriu care nu se află în Teritoriul Restricționat sau (2) contracta un Furnizor de Servicii care nu este un 

Concurent al UPS („Furnizor gazdă”), afară de cazul în care respectivul concurent al UPS este aprobat în scris 

de către UPS să găzduiască Aplicația la o facilitate a Furnizorului gazdă în orice țară sau teritoriu care nu se află 

în Teritoriul Restricționat exclusiv pentru beneficiul Dvs.  

2.9 Limitări.  UPS stabilește și aplică limite asupra utilizării de către Dvs. a API-urilor UPS 

Developer Kit (de ex., limitarea numărului de solicitări pe care le puteți face), la latitudinea sa exclusivă. Vă 

obligați să nu eludați și să nu faceți tentative de eludare a limitărilor documentate cu fiecare API UPS Developer 

Kit. Dacă vreți să utilizați API-uri UPS Developer Kit dincolo de aceste limite, trebuie să obțineți acordul expres 

al UPS (iar UPS poate refuza solicitarea sau vă poate cere, drept condiție, să acceptați clauze suplimentare și/sau 

să plătiți pentru utilizarea respectivă).  

3 Clauze privind API-urile UPS Developer Kit individuale.  În plus față de prevederile din Articolul 1 de 

mai sus, pentru API-urile UPS Developer Kit specifice se aplică următoarele prevederi. 

3.1 UPS® Address Validation API și UPS Street Level Address Validation API.  Cererile adresate 

tehnologiilor UPS Address Validation API sau UPS Street Level Address Validation API nu vor putea servi 

decât la validarea unei adrese în cadrul expedierii unui pachet prin intermediul serviciilor oferite de UPSI. 

Trebuie să concepeți Aplicația sau Aplicațiile în așa fel încât să afișeze în mod vizibil anunțul de mai jos sau 

orice alt anunț furnizat periodic de UPS afișat la o distanță adecvată pe același ecran vizibil cu informațiile care 

îl avertizează pe utilizator că adresa nu este valabilă: „ANUNȚ: UPS declină orice responsabilitate referitoare la 

informațiile furnizate de funcția de validare a adresei. Funcția de validare a adresei nu include identificarea sau 

verificarea locatarilor de la o anumită adresă.” În plus, trebuie să concepeți Aplicația sau Aplicațiile în așa fel 

încât să afișeze în mod vizibil anunțul de mai jos sau orice alt anunț furnizat periodic de UPS, pe același ecran, 

la o distanță adecvată față de informațiile returnate de tehnologiile UPS Address Validation API sau Street 

Level Address Validation API care îl avertizează pe utilizator (la alegerea Dvs.): fie (a) că este vorba de adresa 
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unei căsuțe poștale sau (b) de orice altă adresă: „ANUNȚ: Funcția de validare a adresei validează adresele cu 

căsuțe poștale. Totuși, UPS nu livrează la căsuțe poștale. Încercările clientului de a expedia o trimitere la o 

căsuță poștală prin UPS vor atrage taxe suplimentare.” 

3.2 UPS® Shipping API.  UPS Shipping API oferă acces la (1) Funcția UPS Hazardous 

Materials, care facilitează expediția anumitor mărfuri și materiale periculoase; și la (2) International 

Knowledge Base Capabilities, care oferă acces la informații ce pot fi utilizate pentru a facilita transportul 

transfrontalier. Utilizarea de către dvs. a funcției UPS Hazardous Materials este reglementată de Secțiunea 

10.1. din Drepturile utilizatorului final, iar utilizarea de către Dvs. a International Knowledge Base 

Capabilities prin intermediul UPS Shipping API este reglementată prin secțiunea 3.6 din Politicile privind 

informațiile și utilizarea generală. 

3.3  UPS Delivery Intercept™ API. 

(a) Angajați autorizați. Vă veți asigura că orice Aplicație care include o interfață către 

UPS Delivery Intercept API („Aplicația DI”) este accesată numai de către angajații dvs. care au nevoie să 

acceseze respectiva Aplicație DI, în decursul îndeplinirii îndatoririlor lor obișnuite, pentru a solicita servicii de 

interceptare a livrării pentru Expedierile oferite de dvs. în conformitate cu autorizarea Dvs. („Angajați autorizați 

DI”). Veți păstra o listă cu Angajații autorizați DI, pe care o veți pune la dispoziție către UPS în termen de zece 

zile lucrătoare de la transmiterea respectivei solicitări de inspectare. 

(b) Acces și utilizare. Accesarea și utilizarea Aplicației DI, ceea ce include, fără limitare, 

prin resursele din rețeaua Dvs., prin platformele, dispozitivele, serverele, stațiile de lucru și aplicațiile instituite 

în rețeaua Dvs., va necesita un identificator de utilizator și o parolă pentru fiecare Angajat autorizat DI. Trebuie 

să vă asigurați că identificatoarele și parolele utilizatorilor pentru Aplicația DI sunt controlate după cum 

urmează: (1) fiecare Angajat autorizat DI va fi singurul proprietar al unui identificator de utilizator unic și a unei 

parole; (2) niciun identificator de utilizator nu va fi partajat ca identificator generic sau de grup; (3) toate 

drepturile de acces vor fi revocate imediat sau șterse pentru Angajații autorizați DI care părăsesc societatea, care 

sunt în concediu cu salariu redus sau care sunt transferați; (4) drepturile de acces la Aplicația DI va fi acordat 

Angajaților autorizați DI de către Dvs., în funcție de postul ocupat, cu cel mai mic număr de privilegii necesare 

pentru postul respectiv; (5) dacă identificatorul unui utilizator este revocat, re-autentificarea și identificarea 

pozitivă a Angajatului autorizat DI trebuie să aibă loc înainte ca identificatorul de utilizator să poată fi reactivat; 

și (6) identificatoarele utilizatorilor trebuie dezactivate după maximum cinci tentative eșuate de autentificare. 

Veți analiza autorizațiile de accesare a Aplicației DI nu mai rar de o dată pe lună, pentru a vă asigura că 

respectivele autorizații își păstrează aplicabilitatea. 

(c) Securitate. Pe durata Contractului și ulterior veți menține măsuri de securitate fizică 

pentru accesul fizic la stațiile de lucru folosite pentru accesarea Aplicației DI, care să ofere cel puțin același 

nivel de protecție precum măsurile pe care le mențineați la momentul respectiv pentru propriile Dvs. secrete 

comerciale. 

(d) Evidența utilizării. Veți înscrie într-un jurnal toate activitățile privitoare la accesarea 

Aplicației DI. Aceste date de audit trebuie să fie păstrate pe durata Contractului și timp de 24 de luni după 

aceasta. Jurnalizarea trebuie să includă cel puțin următoarele: (1) data și ora fiecărui eveniment jurnalizat; (2) 

momentul în care sesiunea a luat sfârșit; (3) adresa IP sursă și de destinație; (4) identificatorul utilizatorului; (5) 

detalii privind tentativele de acces, reușite sau eșuate; și (6) tipul de activitate întreprinsă. 

(e) Audit. Le veți oferi societății UPS și auditorilor săi (inclusiv auditorilor interni și 

auditorilor externi) dreptul de a audita respectarea de către Dvs. a cerințelor privind securitatea și manipularea 

datelor din prezenta Secțiune 3.3(e), în următoarele situații: (1) în virtutea suspiciunii rezonabile și de bună-

credință a UPS cu privire la utilizarea ilicită a Aplicației DI sau a interfeței/interfețelor acesteia, la frauda 

comisă prin intermediul Aplicației DI sau a interfeței/interfețelor acesteia sau la nerespectarea de către Dvs. a 

obligațiilor de securitate prezentate în această Secțiune 3.3 sau (2) în urma oricărei încălcări a restricțiilor 

privind divulgarea informațiilor din Articolul 1 a Politicilor privind informațiile și utilizarea generală, cu privire 

la Informațiile recepționate de către Dvs. prin intermediul Aplicației DI. Acest drept de auditare va include 

accesul la (X) centrele Dvs. din care este accesată Aplicația DI, (Y) angajații autorizați și (Z) la datele și 

înregistrările privitoare la accesarea și utilizarea Aplicației DI. 

(f) Despăgubire. Exclusiv pe costul și pe cheltuiala Dvs., veți despăgubi și exonera de 

răspundere Persoanele care trebuie compensate de UPS, în cazul tuturor prejudiciilor care decurg din sau în 
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legătură cu (1) utilizarea sau utilizarea ilicită de către Dvs. și angajații, agenții sau contractanții Dvs. a UPS 

Delivery Intercept API și a Sistemelor UPS și (2) orice utilizare a sau acces la UPS Delivery Intercept API și 

Sistemele UPS de către orice Persoane care dobândește acces prin utilizarea Interfețelor, Aplicațiilor sau 

Elementelor de securitate, incluzând, și fără a se limita la, orice utilizare sau acces direct(ă) sau indirect(ă), 

indiferent dacă a fost sau nu autorizat(ă) de Dvs. 

3.4 UPS® Locator API for UPS Access Point Locations. 

(a) Restricții suplimentare privind utilizarea. Dvs. sunteți de acord că aveți dreptul de a 

utiliza UPS Locator API for UPS Access Point Locations doar în sprijinul sau ca răspuns la o cerere emisă de 

client pentru informații exacte privind Expedierile oferite. Nu aveți dreptul de a utiliza informația de localizare 

furnizată de UPS Locator API for UPS Access Point Locations în alte scopuri decât cele de a îndeplini astfel 

de cereri emise de clienți. Trebuie să eliminați orice informație de localizare furnizată de UPS Locator API for 

UPS Access Point Locations după finalizarea fiecărei sesiuni de comunicare la distanță cu clientul Dvs. Sunteți 

de acord să nu utilizați informațiile furnizate de UPS Locator API for UPS Access Point Locations, fie 

integral, fie parțial, în alt mod decât cele indicate expres în prezenta Secțiune 3.4(a), în absența acordului expres 

în scris al UPS. 

(b) Nu există drepturi privind mărcile comerciale. În ciuda oricăror clauze contrarii din 

acest Contract, acesta nu vă permite utilizarea niciunei mărci înregistrate sau a unui cuvânt, a unei denumiri, a 

unui simbol sau dispozitiv sau a niciunei combinații a acestora deținută de sau aflată sub licența UPS în nicio 

aplicație UPS Access Point. În măsura în care doriți să utilizați mărci înregistrate UPS Access Point în relație cu 

aplicația UPS Access Point, trebuie să completați formularul de solicitare a mărcii UPS Access Point pe UPS 

Brand Central la adresa <https://brand.ups.com> și să obțineți o licență de utilizare a mărcii comerciale de la 

UPS, acordată la discreția exclusivă a UPS. 

3.5 UPS® Electronic Manifest Service și UPS Host Manifest Service. 

(a) Condiții de transfer. Sunteți de acord că nu veți putea încărca un PLD la UPS 

Electronic Manifest Service sau UPS Host Manifest Service decât (1) dacă validați mai întâi toate PLD-urile 

cu ajutorul tehnologiei UPS Rating API și al unei funcții de validare a exactității localității, statului și codului 

poștal (după caz), (2) dacă ați primit o atestare scrisă de la UPS care să specifice că Aplicația și Interfețele 

folosite în legătură cu Aplicația au fost revizuite și aprobate de UPS, sau (3) dacă ați obținut accesul la 

tehnologia UPS Electronic Manifest Service sau UPS Host Manifest Service prin intermediul unei Soluții a 

unui Terț. O asemenea atestare va fi anulată dacă Aplicația sau Interfețele vor fi modificate sau schimbate sub 

orice formă sau utilizate în legătură cu un software care le afectează funcționarea. 

(b) Schimb de informații. Recunoașteți că UPS poate accesa de la distanță Aplicația sau 

Soluția unui Terț pentru o perioadă de timp limitată, dar numai cu scopul de a face actualizări și schimbări 

legate de serviciile UPS, prețurile UPS, codurile de dirijare UPS și/sau Materialele UPS conținute în Aplicație 

sau în Soluția unui Terț. 

(c)  Transfer de PLD.Trebuie să transmiteți la UPS PLD-urile pentru orice Expediere 

ieșire însoțită de un manifest stabilit cu ajutorul tehnologiei UPS Electronic Manifest Service și UPS Host 

Manifest Service înainte de colectarea pachetelor de către șoferul UPS.  

3.6 UPS® Account Validation API.  Dvs. declarați și garantați faptul că veți încerca să validați 

numerele de cont prin utilizarea UPS Account Validation API doar în situațiile în care ați primit permisiunea 

din partea deținătorului autorizat pe cont să dețină asemenea numere de cont în scopul validării acelor numere 

de cont. Exclusiv pe cheltuiala Dvs., veți despăgubi și exonera de răspundere Persoanele care trebuie 

compensate de UPS, în cazul tuturor prejudiciilor suferite de Persoanele care trebuie compensate de UPS care 

decurg din sau apar în legătură cu nerespectarea de către Dvs. a Secțiunii  

3.7 UPS My Choice™® Enrollment API și UPS My Choice™® Eligibility API. 

(a) Restricții. Veți furniza către UPS informații privind pre-înregistrarea la serviciul UPS 

My Choice® folosind UPS My Choice® Enrollment API și UPS My Choice® Eligibility API, unde 

informațiile au fost completate direct de către persoana care se va pre-înregistra („Persoana înregistrată în My 

Choice”) sau precompletate de către Aplicație și, în ambele cazuri, confirmate de către Persoana înregistrată în 

My Choice. Pentru evitarea oricăror neclarități, nu vi se permite să transmiteți către UPS informații pentru pre-

https://brand.ups.com/
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înregistrarea în serviciul UPS My Choice® în cazul în care informațiile au fost colectate prin intermediul unui 

centru de apeluri. Puteți folosi numai Informațiile furnizate de către UPS prin UPS My Choice® Enrollment 

API și UPS My Choice® Eligibility API („Informații My Choice Enrollment”) în legătură cu înscrierea 

Persoanei înregistrate în My Choice în UPS My Choice asociată cu Persoana înregistrată în serviciul UPS My 

Choice®, astfel cum se permite în mod explicit în prezentul document. 

(b) Stocarea informațiilor returnate.  Cu excepția scopului limitat reprezentat de 

respectarea procedurilor de păstrare temporară și transmitere descrise mai jos, vi se interzice să păstrați orice 

Informații My Choice Enrollment, altele decât copiile temporare ale acestora, astfel cum va fi necesar pentru a 

face schimb de Informații cu sistemele UPS și cu Persoanele înregistrate în My Choice prin Aplicație, în 

legătură cu o solicitare specifică de interacțiune transmisă de o Persoană înregistrată în My Choice prin 

Aplicație. Toate copiile temporare trebuie distruse în mod irevocabil la finalizarea schimbului de informații 

solicitat de Persoana înregistrată în My Choice pentru care a fost creată copia. 

(c) Consimțământul Persoanei înregistrate în My Choice și îndrumări privind 

dezvoltarea.  

(i) Prezentare. Veți prezenta Persoanelor înregistrate în My Choice o 

modalitate prin care acestea să poată solicita în mod expres înscrierea la serviciul UPS My Choice® din 

Aplicație (o „Notificare de consimțire la înscrierea în My Choice”). Interfața Aplicației trebuie să includă o 

casetă cu bifă, ca parte a Notificării de consimțire la înscrierea în My Choice. Notificarea de consimțire la 

înscrierea în My Choice poate fi însoțită de Mărci licențiate de înscriere în My Choice, cu condiția ca 

respectivele Mărci licențiate de înscriere în My Choice să fie afișate în conformitate cu prevederile din acest 

Acord. Notificarea de consimțire la înscrierea în My Choice va avea o formă care va fi în mare parte 

asemănătoare acesteia: „Da! Pre-înscrieți-mă la serviciul UPS My Choice® astfel încât să pot primi notificări 

privind livrarea coletelor prin e-mail. Înțeleg că UPS va utiliza datele colectate de către [Dvs.] pentru a mă pre-

înscrie la serviciul UPS My Choice® și că îmi va trimite un e-mail la adresa pe care am oferit-o, pentru a-mi 

comunica mai multe informații, inclusiv despre cum mă pot înscrie complet pentru a beneficia de funcționalități 

suplimentare. Pentru orice întrebări, consultați Notificarea de confidențialitate UPS disponibilă la adresa 

www.ups.com.” Notificarea de consimțire la înscrierea în My Choice va fi precedată de o casetă cu bifă care nu 

este pre-selectată.  

(ii) Revizuire. Înainte de utilizarea comercială a Aplicației, îi veți oferi UPS un 

link către un site de dezvoltare și testare, unde UPS poate revizui Notificarea dvs. de consimțire la înscrierea în 

My Choice prin Aplicație, pentru a fi analizată și aprobată de UPS. UPS își rezervă dreptul de a respinge orice 

Notificare de consimțire la înscrierea în My Choice propusă de Dvs. Dacă UPS respinge Notificarea de 

consimțire la înscrierea în My Choice propusă de Dvs., părțile vor acționa împreună pentru a elabora o 

Notificare de consimțire la înscrierea în My Choice acceptabilă de ambele. Dvs. și UPS veți conveni împreună 

cu privire la plasarea Notificării de consimțire la înscrierea în My Choice în Interfață. În plus, veți oferi UPS o 

copie completă a interfeței grafice cu utilizatorul, pentru fiecare ecran din procesul de înscriere în serviciul UPS 

My Choice® din Aplicație, la solicitarea UPS, în termen de 3 (trei) zile de la emiterea respectivei solicitări. 

(iii) Înregistrarea acordului. Dvs. veți colecta și păstra date, inclusiv numele și 

prenumele Persoanei înscrise la My Choice, data, marca temporală și versiunea de design a Interfeței 

(respectivele date ale Persoanei înscrise la My Choice sunt numite colectiv „Înregistrări privind consimțământul 

în vederea înscrierii la My Choice”), ca dovadă a solicitării exprese a fiecărei Persoane înscrise la My Choice de 

înscriere la serviciul UPS My Choice® și veți oferi în format .CSV toate Înregistrările privind consimțirea la 

înscrierea în My Choice către UPS, în format electronic, prin protocol de transfer al fișierelor („FTP”) securizat, 

la solicitarea UPS, în termen de 3 (trei) zile de la respectiva solicitare. După punerea la dispoziție a 

Înregistrărilor privind consimțirea la înscrierea în My Choice către UPS, în conformitate cu paragraful 

precedent, veți șterge respectivele Înregistrări privind consimțirea la înscrierea în My Choice. 

(d) Responsabil de înregistrări. La solicitarea UPS, veți pune la dispoziție o persoană 

însărcinată cu gestionarea înregistrărilor, care va susține, pe cheltuiala UPS, existența consimțământului 

Persoanei înscrise în My Choice în vederea înscrierii la serviciul UPS My Choice®, folosind toate informațiile 

disponibile. 

(e) Despăgubire. Dumneavoastră, pe cheltuiala Dvs., veți despăgubi și veți exonera de 

răspundere Persoanele despăgubite de UPS cu privire la toate Daunele suportate de către Persoanele 

despăgubite de UPS în legătură cu (i) faptul că nu ați putut oferi suficiente dovezi pentru a demonstra 

http://www.ups.com/
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consimțământul Persoanei înscrise în My Choice în vederea înscrierii în serviciul UPS My Choice® sau cu (ii) 

faptul că ați furnizat către UPS informații incorecte prin intermediul UPS My Choice® Enrollment API și UPS 

My Choice® Eligibility API. 

4 Toate tehnologiile UPS accesate prin internet.  Următoarele clauze se aplică tuturor Tehnologiilor UPS 

accesate prin Website-urile UPS. 

4.1 Funcții accesibile.  Puteți accesa oricare Tehnologii UPS accesate prin Website-uri dintr-o 

țară sau dintr-un teritoriu care nu face parte din Teritoriul restricționat. Totuși, luați cunoștință și conveniți că 

Tehnologiile UPS accesate prin Website-uri nu vor returna rezultatul scontat pentru fiecare țară sau teritoriu din 

Teritoriul permis. 

4.2 Autentificarea unică și serviciile online terțe.  UPS oferă o funcție de autentificare unică 

pentru ups.com. Dacă optați să utilizați datele Dvs. de acces pentru una din platformele sociale disponibile 

identificate pe pagina de autentificare a UPS.com (fiecare denumită o „Platformă”), UPS va primi de la 

Platformă informațiile Dvs. de bază cum ar fi numele și adresa Dvs. de e-mail și orice alte informații pe care 

Dvs. permiteți Platformei să le partajeze cu UPS acum sau în viitor. Când lucrați pe Platforme, interacționați cu 

o terță parte, nu cu UPS. UPS nu susține și nu controlează în niciun fel Platformele. Informațiile pe care Dvs. le 

partajați cu Platforma trebuie să respecte propria politică de confidențialitate a Platformei și setările Dvs. de 

confidențialitate de pe Platformă. UPS nu face nicio declarație sau nu oferă nicio garanție, expresă sau implicită, 

referitoare la Platforme sau la oricare alt site internet terță parte (inclusiv referitoare la corectitudinea, 

fiabilitatea sau exhaustivitatea informațiilor furnizate de acestea sau de practicile de confidențialitate ale 

acestora). Dacă hotărâți să accesați alte situri internet, inclusiv oricare dintre Platforme, faceți acest lucru pe 

propriul Dvs. risc. Sub nicio formă UPS nu va fi responsabilă pentru vreo pierdere sau pagubă ce decurg din 

utilizarea de către Dvs. a Platformei sau a oricărui sit internet sau oricărei aplicații terță parte. Dacă serviciul 

Platformei devine temporar sau permanent indisponibil indiferent de motiv, dacă Dvs. optați să vă ștergeți 

contul de pe Platformă, sau dacă disociați datele Dvs. de acces de pe Platformă de profilul Dvs. UPS menținut la 

ups.com, nu veți mai putea să vă autentificați în profilul Dvs. UPS menținut la ups.com folosind datele de acces 

ale Platformei. Pentru a vă putea autentifica și a continua să utilizați profilul Dvs. UPS menținut la UPS.com, va 

trebui să vă autentificați folosind datele de acces ale profilului Dvs. UPS. 

5 Clauze privind Tehnologiile individuale UPS accesate prin Website-uri.  În plus față de prevederile din 

Articolul 3 de mai sus, următoarele condiții se aplică pentru Tehnologiile individuale UPS accesate prin 

Website-uri specifice, accesate prin website-urile UPS.  

5.1 UPS.com™ Shipping.  UPS.com™ Shipping oferă acces la Funcția UPS Hazardous 

Materials, care facilitează expediția anumitor mărfuri și materiale periculoase. Utilizarea de către dvs. a funcției 

UPS Hazardous Materials este reglementată de Secțiunea 10.1. din Drepturile utilizatorului final. 

5.2 UPS.com™ Void a Shipment.  Sunteți de acord că nu puteți anula o expediere prin intermediul 

serviciului UPS.com Void a Shipment decât (1) dacă expedierea a fost înregistrată în Contul UPS asociat cu 

Contul Dvs. de acces la serviciul UPS.com și nu într-un cont facturat direct la o carte de credit; (2) dacă UPS a 

primit date PLD valabile pentru expediere, dar nu a intrat în posesia pachetului și (3) dacă cererea de anulare a 

expedierii este făcută la mai mult de douăzeci și patru (24) de ore după primirea datelor PLD valabile la UPS, 

dacă expedierea este prelucrată prin Tehnologia UPS denumită UPS.com Shipping (UPS Internet Shipping), 

tehnologia UPS CampusShip sau UPS Developer Kit API. Garantați, de asemenea, că aveți autoritatea de a 

anula o expediere prezentată la UPS.com Void a Shipment. 

5.3 UPS.com™ Order Supplies.  UPS își rezervă dreptul de a onora, la propria sa discreție, orice 

comandă de furnituri făcută prin intermediul serviciului UPS.com Order Supplies, în totalitate, parțial sau de a 

o refuza, incluzând și fără a se limita la volumul de expedieri asociate cu Contul UPS care corespunde acestor 

comenzi. 

5.4 UPS Paperless™ Invoice/Paperless Document Setup Process.  UPS Paperless 

Invoice/Paperless Document Setup Process vă permite să încărcați pe UPS imagini ale documentelor asociate 

cu o Expediere oferită (de ex., o factură) în legătură cu livrarea unei Expedieri oferite. UPS Paperless 

Invoice/Paperless Document Setup Process utilizează PLD pentru pachetele transportate prin intermediul UPS 

și trimise electronic de către Dvs. prin intermediul sistemului compatibil UPS Paperless Invoice pentru a genera 

facturi comerciale conform cerințelor procesului de livrare. Vă puteți înscrie pentru UPS Paperless Invoice 

completând UPS Paperless Invoice/Paperless Document Setup Process disponibil pe UPS.com și trimițând 
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un exemplar al antetului Dvs., o semnătură autorizată în format electronic și numerele de cont UPS care vor fi 

utilizate împreună cu UPS Paperless Invoice. Luați la cunoștință faptul că UPS va folosi hârtia cu antet și 

semnătura autorizată pentru a genera facturi comerciale ca parte din UPS Paperless Invoice. Luați la cunoștință 

că numai pachetele livrate în baza numerelor de cont UPS pe care le trimiteți în cadrul UPS Paperless 

Invoice/Paperless Document Setup Process vor fi eligibile pentru UPS Paperless Invoice. În cazul în care 

folosirea semnăturii trimise devine invalidă, sunteți de acord să notificați UPS și să nu mai folosiți UPS 

Paperless Invoice până când nu furnizați o semnătură autorizată actualizată corespunzător către UPS. 

Suplimentar, luați cunoștință de faptul că, pentru a primi UPS Paperless Invoice/Paperless Document Setup 

Process pentru un pachet, trebuie să transmiteți pachetul către UPS PLD printr-un sistem compatibil UPS 

Paperless Invoice/Paperless Document Setup Process înainte de oferi pachetul către UPS. Utilizarea de către 

Dvs. a serviciilor Paperless Invoice și Paperless Document ale UPS este reglementată prin prevederile unui 

contract separat încheiat între Dvs. și UPSI pentru serviciile respective. În continuare, luați la cunoștință că toate 

Transporturile oferite de Dvs. utilizând UPS Paperless Invoice vor face obiectul Descrierilor serviciului și 

Condițiilor generale efective stabilite în Ghidul de servicii și Condițiilor UPS privind Transportul/Serviciul, 

inclusiv a Prevederilor pentru Taxele de vămuire a pachetelor internaționale, pentru țara sau teritoriul de origine 

a Transportului licitat acoperit de UPS Paperless Invoice.  

5.5 UPS® Claims on the Web Service. 

(a) Transmiterea revendicărilor. Serviciul UPS Claims on the Web Service vă permite 

să transmiteți către UPS o cerere de despăgubire pentru pierderea sau deteriorarea unei Expedieri oferite, 

precum și documentația necesară, de exemplu fotografii ale deteriorării și facturi și chitanțe care să demonstreze 

producerea incidentului și valoarea prejudiciului sau a pierderii („Documentația revendicării”) pentru scopurile 

dvs. interne. Sunteți de acord să transmiteți revendicări numai folosind UPS Claims on the Web Service, 

pentru Expedierile Dvs. oferite. Prin transmiterea Documentației revendicării, pentru a susține o revendicare 

privind o pierdere sau o daună: (a) îi acordați UPS permisiunea limitată de a prelucra și a stoca Documentația 

revendicării, în scopul prelucrării revendicării și în scopurile conexe și (b) confirmați faptul că UPS poate utiliza 

sau nu poate utiliza Documentația revendicării, la discreția sa, pentru prelucrarea unei revendicări. 

(b) Declarații și garanții.  Dvs. declarați și garantați următoarele: (1) furnizarea de către 

Dvs. și prelucrarea și stocarea de către UPS a Documentației revendicării nu încalcă și nu va încălca nicio lege, 

normă sau reglementare aplicabilă; (2) Documentația revendicării nu încalcă și nu va încălca drepturile de 

proprietate intelectuală, de publicitate sau de confidențialitate ale niciunei entități externe; și nu conține niciun 

program informatic care poate deteriora/interfera cu funcționarea unui computer, a unui sistem, a datelor sau a 

proprietății UPS sau care permite activități de monitorizare; (3) Documentația revendicării nu este defăimătoare, 

obscenă, hărțuitoare, calomnioasă sau injurioasă la adresa unei alte persoane, nu este vătămătoare pentru minori 

și nu este pornografică; și (4) Documentația revendicării nu este falsă, inexactă, nu induce în eroare și nu este 

irelevantă în alt mod pentru revendicarea Dvs. specifică. 

(c) Despăgubire. Exclusiv pe cheltuiala Dvs., veți despăgubi și exonera de răspundere 

Persoanele care trebuie compensate de UPS, în cazul tuturor prejudiciilor suferite de Persoanele care 

trebuie compensate de UPS care decurg din sau în legătură cu prelucrarea și stocarea de către UPS a 

Documentației revendicării. 

5.6 UPS® Billing Data, PDF Invoice și UPS Email Invoice. Puteți obține datele de facturare 

(Billing Data) utilizând Tehnologiile UPS denumite UPS PDF Invoice și UPS Email Invoice (denumite 

împreună „UPS Billing Technology”). 

(a) Livrarea. Datele de facturare (Billing Data), într-un format electronic selectat de Dvs. 

dintr-o listă de formate electronice disponibile (de exemplu, .CSV, fișier monoton și PDF), cu excepția anumitor 

țări și teritorii în care alte formate sunt impuse prin lege sau stabilite de UPS, vor fi furnizate electronic (de ex., 

prin descărcarea unui fișier sau prin e-mail), fie direct către Dvs., fie prin furnizorii de servicii privind datele de 

facturare. Solicitarea Dvs. de a primi facturi în format electronic (sau, unde este cazul, achitarea de către Dvs. a 

oricărei facturi primite în format electronic) constituie acordul Dvs. de a primi facturi în format electronic, cu 

excepția țărilor și a teritoriilor în care legislația impune o altă formă de consimțământ. Puteți solicita să primiți 

facturile pe hârtie.  

(b) Denegări adiționale de garanții. FĂRĂ A LIMITA CONSIDERAȚIILE CU 

CARACTER GENERAL ALE ALTOR STIPULĂRI DE DENEGARE DE GARANȚIE DIN ACEST 

CONTRACT, UPS NU GARANTEAZĂ CĂ FOLOSIREA DE CĂTRE DVS. A UPS BILLING 
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TECHNOLOGY SAU A DATELOR DE FACTURARE VA FI CONFORMĂ CU LEGILE, NORMELE 

ȘI/SAU REGLEMENTĂRILE APLICABILE, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, CU LEGILE, NORMELE 

ȘI/SAU REGLEMENTĂRILE CARE IMPUN FACTURI IMPRIMATE PE HÂRTIE SAU REFERITOARE 

LA T.V.A. 

(c) Factură de control. Recunoașteți și sunteți de acord că, în cazul în care primiți de la 

UPS facturi și prin Date de facturare și imprimate pe hârtie, facturile oficiale de control vor fi cele imprimate pe 

hârtie, iar orice factură primită prin Datele de facturare vă este furnizată numai din motive de comoditate. 

(d) Livrarea facturilor. După ce sunteți autorizat de UPS să folosiți UPS Email Invoice, 

Dvs. veți primi automat facturile care conțin Datele de facturare (Billing Data). Veți fi informat prin e-mail de 

fiecare dată când o factură este gata de primire.  

5.7 UPS® Billing Center. 

(a) Livrarea facturilor. Dacă accesați și utilizați UPS Billing Center, veți primi automat 

facturile în format electronic, cu excepția anumitor țări și teritorii în care legislația impune sau UPS alege să 

folosească alte formate. Toate facturile generate de UPS Billing Center vă vor fi puse la dispoziție în format 

electronic pe site-ul Internet UPS Billing Center. Veți fi informat prin e-mail sau printr-o altă modalitate 

electronică de fiecare dată când o factură poate fi examinată. Utilizarea de către Dvs. a UPS Billing Center sau, 

dacă se aplică, achitarea de către Dvs. a oricărei facturi primite în format electronic constituie acordul Dvs. de a 

primi facturi în format electronic, cu excepția țărilor și teritoriilor în care legislația impune o altă formă de 

consimțământ. Puteți solicita să primiți facturile pe hârtie. În acest caz, drepturile Dvs. de acces și utilizare a 

UPS Billing Center vor înceta, cu excepția anumitor țări și teritorii în care legislația impune sau UPS alege să 

folosească alte formate.  

(b) Plata facturilor. Vă angajați să plătiți toate facturile generate de UPS Billing Center 

folosind una dintre metodele de plată aprobate, prezentate în UPS Billing Center și în conformitate cu 

condițiile prevăzute în Condițiile generale de transport/servicii ale UPS și în acest Contract. Sunteți, de 

asemenea, de acord că dacă utilizarea serviciului UPS Billing Center duce în orice fel la emiterea unei facturi 

care nu reflectă Taxele aplicabile (inclusiv taxele stabilite în Condițiile generale de transport/servicii ale UPS), 

UPS vă va factura și Dvs. vă angajați să plătiți către UPS, în decurs de șapte (7) zile de la data facturării, orice 

sumă suplimentară aplicabilă tranzacției. Rambursările cerute de Dvs. în legătură cu orice expediere trebuie 

făcute în conformitate cu Condițiile generale de transport / servicii ale UPS. Toate ajustările facturilor generate 

de Client vor fi revizuite de UPS. Aplicarea unei ajustări sau a unui credit în contul Clientului ca rezultat al unei 

ajustări de factură generată de Client nu constituie acceptarea finală de către UPS a ajustării cerute, nici 

acceptarea motivului ajustării de către UPS. Clientul nu va putea beneficia de nicio ajustare a facturii, credit sau 

rambursare dacă UPS determină că aceasta s-ar datora unei folosiri neadecvate a serviciului UPS Billing 

Center. 

(c) Materiale de reclamă. UPS va avea dreptul să vă menționeze ca Client UPS în 

materialele de reclamă distribuite unor terți și care vor include liste de Persoane care utilizează serviciul UPS 

Billing Center. Cu excepțiile prevăzute în acest Contract, nicio altă utilizare de către UPS a mărcilor 

comerciale, a mărcilor de serviciu, a numelor sau emblemelor Dvs. nu se va putea face decât cu aprobarea Dvs. 

scrisă prealabilă. 

(d) Denegări adiționale de garanții. FĂRĂ A LIMITA GENERALITATEA 

ORICĂROR ALTE DENEGĂRI DIN CADRUL ACESTUI CONTRACT, UPS NU GARANTEAZĂ FAPTUL 

CĂ UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A UPS BILLING CENTER SAU A FACTURILOR GENERATE DE 

CĂTRE UPS BILLING CENTER VA RESPECTA LEGILE, NORMELE ȘI REGLEMENTĂRILE 

APLICABILE, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, LEGILE, NORMELE ȘI REGLEMENTĂRILE CARE 

IMPUN FACTURI IMPRIMATE SAU CARE SE REFERĂ LA TAXELE T.V.A. 

(e) Accesare și utilizare. Fără limitare și numai dacă acest lucru este autorizat anterior de 

UPS în formă scrisă, orice accesare sau utilizare a UPS Billing Center de către dispozitive de interogare 

automată, roboți sau instrumente de colectare și extragere repetitivă de date, rutine, scripturi sau alte mecanisme 

cu o funcționalitate similară acestora nu reprezintă o Tehnologie licențiată de UPS în acest sens și este interzisă 

în mod expres prin prezenta. 
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5.8 Tehnologia UPS CampusShip™. 

(a) Carnetul de adrese al societății. Vi s-ar putea acorda dreptul să creați, să accesați, să 

utilizați sau să modificați un carnet de adrese la nivel de grup („Carnet de adrese al societății”) care conține date 

cu adrese („Date CAS”). Datele CAS vor fi stocate pe sistemele UPS și puse la dispoziție spre utilizare prin 

tehnologia UPS CampusShip. UPS va depune toate eforturile rezonabile din punct de vedere comercial pentru 

a proteja Datele CAS contra falsificării, pierderii sau accesului neautorizat la Datele CAS de către oricine în 

afara Clientului. După revocarea drepturilor Clientului de a accesa tehnologia UPS CampusShip, toate Datele 

CAS vor fi șterse din sistemele UPS. Numai Datele CAS care vor fi folosite ulterior pentru stabilirea de 

manifeste pentru Expedierile oferite folosind tehnologia UPS CampusShip vor fi considerate date cu caracter 

personal în sensul Secțiunii 12.10 a Condițiilor generale. Dvs. veți fi pe deplin răspunzător pentru acțiunile 

Administratorilor săi și cele ale altor utilizatori în privința creării, adăugării, examinării, dezvăluirii, utilizării și 

modificării Datelor CAS, inclusiv transferul acestor date în alte jurisdicții în care Clientul poate utiliza Carnetul 

de adrese al societății („Prelucrare”), inclusiv toate reclamațiile bazate pe legile referitoare la protecția datelor 

sau la confidențialitate din orice jurisdicție în privința acestor transferuri. 

(b) Utilizarea de către furnizori. UPS îl poate autoriza pe Client să permită accesul unora 

dintre furnizorii acestuia la tehnologia UPS CampusShip prin intermediul Utilizatorilor furnizori. Clientul este 

de acord că va fi răspunzător pentru toate utilizările tehnologiei UPS CampusShip de către Utilizatorii 

furnizori, ca și când aceștia ar fi angajații Clientului. UPS poate întrerupe sau revoca imediat orice Cont de 

acces la sistemul UPS CampusShip stabilit de Client pentru un Utilizator furnizor, la propria sa discreție și cu 

sau fără notificarea Clientului. În plus, drepturile de acces ale unui Utilizator furnizor vor fi reziliate în mod 

automat la expirarea sau revocarea drepturilor Clientului de a folosi tehnologia UPS CampusShip. UPS va 

administra stabilirea și întreținerea Conturilor de acces la Sistemul UPS CampusShip pentru Utilizatorii 

furnizori după instrucțiunile Clientului, conform condițiilor acestui Contract. În pofida oricăror dispoziții 

contrare ale acestui Contract, UPS nu va fi răspunzător față de Client referitor la administrarea de către acesta a 

Conturilor de acces ale Utilizatorilor furnizori. CLIENTUL VA TREBUI, PE CHELTUIALA SA 

EXCLUSIVĂ, SĂ DESPĂGUBEASCĂ, SĂ EXONEREZE DE ORICE RĂSPUNDERE ȘI, LA ALEGEREA 

UPS, SĂ APERE PERSOANELE CARE TREBUIE COMPENSATE DE UPS PENTRU ORICE DAUNE 

(INCLUZÂND ȘI FĂRĂ A SE LIMITA LA ORICE RECLAMAȚII FĂCUTE DE ORICE FURNIZOR SAU 

UTILIZATOR AL FURNIZORULUI), REZULTATE DIN SAU LEGATE DE UTILIZAREA DE CĂTRE 

PERSOANELE CARE TREBUIE COMPENSATE DE UPS A TEHNOLOGIILOR UPS CAMPUSSHIP ȘI 

UPS SCHEDULED IMPORT TOOL SAU A INFORMAȚIILOR DE CĂTRE ORICE PERSOANĂ FIZICĂ 

SAU ENTITATE CARE OBȚINE ACCESUL LA ACESTEA PRIN FOLOSIREA UNUI COD DE ACCES LA 

SISTEMUL UPS CAMPUSSHIP STABILIT DE CLIENT PENTRU UN UTILIZATOR AL FURNIZORULUI. 

(c) Conturi de locație. Sub rezerva unei autorizații separate de la UPS, Clientul poate 

stabili Conturi de locație și le poate permite angajaților autorizați ai Clientului accesul la tehnologia UPS 

CampusShip prin intermediul unor Conturi de locație în locul unui Cont de acces asociat cu fiecare angajat al 

Clientului. Dacă UPS a autorizat Clientul să stabilească Conturi de locație, angajații Clientului vor putea accesa 

și utiliza tehnologia UPS CampusShip prin intermediul unui Cont de acces la sistem doar pentru a prelucra și 

urmări Expedierile oferite însoțite de un manifest prin intermediul tehnologiei UPS CampusShip la orice 

Locație asociată cu un Cont de acces la sistem și vor putea studia și imprima informațiile legate de istoricul 

acestor Expedieri oferite. UPS va administra stabilirea și întreținerea Conturilor de locație după instrucțiunile 

Clientului, conform condițiilor acestui Contract. În pofida oricăror dispoziții contrare ale acestui Contract, UPS 

nu va fi răspunzător față de Client referitor la administrarea de către acesta a Conturilor de locație. UPS poate 

întrerupe sau revoca imediat orice Cont de acces la sistemul CampusShip, la propria sa discreție și din orice 

motiv, după notificarea Clientului. 

5.9 UPS.com™ Alert Customization Tool.  UPS.com Alert Customization Tool oferă acces la 

funcția UPS Customized Alerts care facilitează personalizarea e-mailului referitor la statutul expedierii, cum ar 

fi mesajele QVN și e-mailuri UPS My Choice® pentru servicii personale și comerciale. Recunoașteți că acolo 

unde un Prestator de Servicii expediază comenzi în numele Dvs., se poate ca Alertele Personalizate să nu fie 

disponibile dacă Prestatorul de Servicii nu reușește să expedieze în baza Contului UPS corect. UPS va aplica 

același set de Conținut Personalizat fiecărei Alerte Personalizate a cărei trimitere o solicitați. Puteți revizui 

periodic Conținutul Dvs. Personalizat trimițând către UPS Conținutul Personalizat nou sau revizuit prin 

intermediul UPS.com Alert Customization Tool. Nu puteți solicita o dată preferată de inițializare pentru 

Conținutul Personalizat care este mai devreme de trei (3) săptămâni de la data la care Dvs. ați furnizat către UPS 

respectivul Conținut Personalizat. 



 

11 

5.10 TForce Freight® Images.  Sunteți de acord că toate imaginile generate utilizând TForce 

Freight® Images, indiferent de formă sau format, vor fi considerate Informații. 

5.11 TForce Freight® Notify. Puteți folosi TForce Freight® Notify pentru a comunica informații 

asociate Transportului oferit, cu condiția ca astfel de comunicații să fie transmise numai Persoanelor care sunt 

afiliate unui astfel de Transport oferit. În cazul în care un destinatar vă indică faptul că un astfel de destinatar nu 

mai dorește să primească mesaje de e-mail asociate Transportului oferit, veți înceta imediat utilizarea TForce 

Freight® Notify pentru a trimite mesaje de e-mail respectivelor adrese. În nicio situație UPS nu va fi 

responsabilă pentru niciun eșec sau întârziere în transmiterea sau primirea oricăror mesaje de e-mail. Sunteți 

singurul responsabil de conținutul oricărui text transmis de către Dvs. ca parte a unui mesaj prin TForce 

Freight® Notify și acesta nu va include niciun conținut hărțuitor, defăimător, obscen sau calomnios la adresa 

unei alte Persoane. Garantați că veți solicita prin intermediul TForce Freight® Notify doar ca UPS să trimită 

un mesaj TForce Freight® Notify către (a) Dvs., sau (b)(1) către o adresă de e-mail controlată de o Persoană 

afiliată transportului care face obiectul mesajului TForce® Freight Notify, și (2) cu scopul unic de a furniza o 

notificare cu privire la statusul transportului general în cadrul sistemului de transport UPS și pentru niciun alt 

motiv. În plus, garantați că anterior solicitării UPS de a trimite un mesaj TForce Freight® Notify unei Persoane 

afiliate transportului, veți obține consimțământul informat și specific al respectivei Persoane de a primi mesajul 

TForce Freight® Notify și garantați că orice adresă de e-mail furnizată către UPS este corectă și controlată de 

Persoana respectivă. Exclusiv pe cheltuiala Dvs., veți despăgubi și exonera de răspundere Persoanele care 

trebuie compensate de UPS, în cazul tuturor prejudiciilor suferite de Persoanele care trebuie compensate de UPS 

care decurg din sau în legătură cu orice nerespectare a garanțiilor din această secțiune. 

5.12 TForce Freight® Reporting.  Sunteți de acord că orice rapoarte generate utilizând TForce 

Freight® Reporting, indiferent de formă sau format, vor fi considerate Informații. 

6 Integralitatea Software-ului UPS.  Următoarele clauze se aplică utilizării de către Dvs. a tuturor 

Tehnologiilor UPS distribuite prin Software-ul UPS. 

6.1 Utilizare limitată.  Puteți instala și utiliza Software-ul pentru scopurile Dvs. interne, în format 

de cod obiect numai pe computerele deținute în proprietate, în chirie sau controlate în alt mod de Dvs. pe 

Teritoriul aplicabil pentru Software-ul respectiv. 

6.2 Revocare.  În momentul expirării acestui Contract sau al rezilierii, din orice motiv, a licenței 

asupra unui Software, trebuie să ștergeți imediat de pe echipamentele, sistemele și alte suporturi și dispozitive 

pe care le posedați toate copiile de Software asociate cu licența expirată sau reziliată. 

6.3 Excluderea garanției legată de viruși.  UPS exclude în mod specific orice garanție expresă sau 

implicită conform căreia programele software nu ar conține niciun fel de virus electronic. 

6.4 Produse Microsoft®. Anumite software-uri UPS vin cu o versiune a Microsoft® SQL Server 

în pachetul de instalare al software-ului. Dacă optați să instalați și să utilizați software-ul UPS, confirmați și 

sunteți de acord că utilizarea de către Dvs. a unei copii distribuite a Microsoft® SQL Server este reglementată 

de Termenii licenței pentru software Microsoft, disponibili la <https://www.microsoft.com/en-

us/download/details.aspx?id=29693>. 

6.5 Responsabilitate. SUNTEȚI SINGURA PERSOANĂ CARE POARTĂ 

RESPONSABILITATEA EXCLUSIVĂ CU PRIVIRE LA UTILIZAREA SAU DETERIORAREA 

SOFTWARE-ULUI PE CARE UPS ÎL DISTRIBUIE CĂTRE DVS. ȘI LA ORICE DATE ASOCIATE CU 

SOFTWARE-UL RESPECTIV (DE EX., RESURSE DE TIP BAZĂ DE DATE), ACCESATE DIRECT SAU 

INDIRECT DE ORICE PERSOANĂ, INDIFERENT DACĂ ESTE SAU NU AUTORIZATĂ DE DVS. 

7 Clauze privind Software-ul UPS individual.  În plus față de prevederile din Articolul 6 de mai sus, pentru 

programele software UPS specifice se aplică următoarele prevederi. 

7.1 Software-ul UPS WorldShip®.  

(a) Materiale periculoase și International Knowledge Base Capabilities. Software-ul 

UPS WorldShip oferă acces (1) la funcția UPS Hazardous Materials care facilitează expediția anumitor 

mărfuri și materiale periculoase; și la (2) International Knowledge Base Capabilities, care oferă acces la 

informații ce pot utilizate pentru a facilita transportul transfrontalier. Utilizarea de către Dvs. a funcției UPS 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29693
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29693
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Hazardous Materials este reglementată de Secțiunea 10.1. din Drepturile utilizatorului final și utilizarea de 

către dvs. a International Knowledge Base Capabilities prin intermediul Software-ului UPS Worldship este 

reglementată prin Secțiunea 3.6 din Politicile privind informațiile și utilizarea generală. 

(b) Punerea în funcțiune. Software-ul UPS WorldShip trebuie pus în funcțiune folosind 

Contul Dvs. UPS sau un Cont UPS al unui terț care v-a autorizat să folosiți un asemenea Cont UPS în legătură 

cu Trade Direct Cross Border, Ocean sau Air Services cerute de terț respectiv (Cont UPS și Cont UPS al unui 

terț sunt cunoscute împreună sub numele de „Cont UPS Trade Direct”). 

(c) Locul utilizării. Software-ul UPS WorldShip nu poate fi folosit decât pentru 

Expedierile oferite (1) a căror origine declarată corespunde site-ului de instalare a software-ului UPS 

WorldShip sau adresei asociate cu un Cont UPS Trade Direct sau (2) când ați stabilit un Contract general de 

servicii cu UPS Supply Chain Solutions, Inc. pentru a beneficia de Trade Direct Cross Border, Ocean sau Air 

Services, iar aceste pachete fac parte dintr-o expediere grupată conform Trade Direct Cross Border, Ocean sau 

Air Services pe care le-ați pus Dvs. în funcțiune și numai cu scopul de a facilita utilizarea serviciilor oferite de 

UPSI, incluzând și fără a se limita la prelucrarea și urmărirea acestor pachete, și nu în alte scopuri. 

(d) Baze de date UPS. Bazele de date UPS sunt distribuite împreună cu software-ul UPS 

WorldShip. Nu puteți folosi aceste Baze de date UPS decât pentru a pregăti etichetele de expediere folosind 

software-ul UPS WorldShip cu care este distribuită fiecare Bază de date UPS și nu în alte scopuri. Nu puteți 

accesa, schimba sau modifica aceste Baze de date UPS cu ajutorul software-ului UPS WorldShip decât prin 

funcțiile (1) de import de date și (2) de atribuire și integrare de baze de date externe ale software-ului UPS 

WorldShip. Pentru clarificare, dar nu într-un mod limitativ, nu puteți exporta (i) cu ajutorul funcționalității de 

export de date incluse în software-ul UPS WorldShip; (ii) prin extragerea de pe interfața software-ului UPS 

WorldShip (de ex. extragerea de date de pe ecran); sau (iii) în alt mod, orice fel de date din Bazele de date UPS 

și utiliza astfel de date pentru compararea taxelor de transport sau a timpilor de livrare cu cei ai oricăror părți 

terțe care nu sunt membre ale UPSI. 

(e) Adresa de destinație. Adresa de destinație pentru fiecare etichetă generată prin 

software-ul UPS WorldShip trebuie să fie validată prin funcția de validare de adresă UPS a software-ului 

UPS WorldShip. 

(f)  Transfer de PLD. Software-ul UPS WorldShip include o funcție de transfer de 

PLD la UPS. Această funcție de transfer nu poate fi folosită decât pentru a transfera PLD la UPS pentru 

Expedierile oferite identificate în paragraful (c) de mai sus și oferite împreună cu un manifest stabilit cu ajutorul 

funcțiilor de import cu cheie de acces, import de loturi, import automatic XML, expediere transferată sau 

introducere directă ale software-ului UPS WorldShip. 

(g) Versiunea actuală. Recunoașteți și sunteți de acord că dacă nu folosiți versiunea cea 

mai recentă a software-ului UPS WorldShip și a Bazelor de date UPS, aceasta ar putea duce la aplicarea unei 

taxe de prelucrare manuală, dacă este cazul, conform prevederilor din Condițiile generale de transport/servicii 

UPS care sunt în vigoare în momentul expedierii. 

(h) Transmiterea de mesaje folosind software-ul UPS WorldShip. Software-ul UPS 

WorldShip include o funcție care permite ca UPS să vă transmită mesaje. În pofida a orice alte alternative ați 

ales referitoare la transmiterea de mesaje de la UPS, sunteți de acord că, în cadrul licenței acordate prin prezenta 

pentru folosirea software-ului UPS WorldShip, UPS vă poate trimite mesaje prin intermediul software-ului 

UPS WorldShip, incluzând și fără a se limita la mesaje referitoare la funcții, funcționare sau marketing în 

legătură cu software-ul UPS WorldShip, alte Tehnologii UPS și Servicii UPS. 

(i) Raportarea aplicațiilor. Software-ul UPS WorldShip include funcții care permit ca 

UPS WorldShip să măsoare utilizarea de către dumneavoastră a diverselor caracteristici ale acestor aplicații, 

UPS fiind informat pe cale electronică referitor la aceste întrebuințări. În software-ul UPS WorldShip, această 

funcție este cunoscută drept „Feature Stats” sau „Support Files” (denumite colectiv „Raportarea aplicațiilor”). 

Funcția de raportare a aplicațiilor strânge datele Dvs. de configurare a sistemului și un jurnal al activității Dvs. 

în timpul folosirii software-ului UPS WorldShip, incluzând următoarele: (1) procesele software-ului UPS 

WorldShip folosite pentru a adăuga, valida sau clasifica o adresă „de livrare”; (2) cât de des este accesată 

funcția „Ajutor” a software-ului UPS WorldShip; (3) cât de des sunt procesate coletele prin intermediul 

software-ului UPS WorldShip, folosind caracteristici predefinite. UPSI utilizează Feature Stats, de exemplu, 

pentru a determina popularitatea software-ului UPS WorldShip în scopul de a îmbunătăți funcționalitatea 
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acestuia, și pentru a îmbunătăți serviciile pe care vi le acordă UPSI. Support Files se folosește pentru a ajuta la 

derularea analizei de depanare. Dacă nu doriți să participați la funcționalitatea Feature Stats pentru software-ul 

UPS WorldShip, trebuie să trimiteți un e-mail către UPS la adresa worldshipreqst@ups.com (sau să-l contactați 

pe reprezentantul Dvs. de cont) pentru fiecare instanță instalată a software-ului UPS WorldShip și UPS va 

dezactiva această funcție de la distanță pentru acea instanță instalată a software-ului UPS WorldShip. 

(j) Etichete de transport personalizate. Software-ul UPS WorldShip vă permite să 

imprimați etichete de transport personalizate. O etichetă personalizată include în partea de sus, pe o porțiune de 

4 inchi x 2 inchi din suprafața totală de 4 inchi x 8 inchi a etichetei, informații despre transport sau emblema 

Clientului, oferite de Dvs. („Conținut personalizat al etichetei”). UPS vă poate solicita, la discreția sa, să nu mai 

utilizați niciun fel de Conținut personalizat al etichetei. Declarați și garantați că niciun Conținut personalizat al 

etichetei și nicio porțiune a acestuia: (a) nu încalcă proprietatea intelectuală sau drepturile de 

publicitate/confidențialitate ale niciunei terțe părți; (b) nu încalcă niciuna din legile sau reglementările 

aplicabile; (c) nu are caracter calomnios, obscen, dăunător pentru minori sau pornografic; (d) nu este fals, 

incorect sau înșelător și (e) nu are un efect negativ asupra reputației Părților UPS. Exclusiv pe cheltuiala Dvs., 

veți despăgubi și exonera de răspundere Persoanele care trebuie compensate de UPS, în cazul tuturor 

prejudiciilor suferite de Persoanele care trebuie compensate de UPS care decurg din sau în legătură cu utilizarea 

de către Dvs. a Conținutului personalizat al etichetei, inclusiv orice reclamație legată de încălcarea oricăror 

drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv, fără limitare, drepturi de autor, brevete, secrete comerciale, mărci 

înregistrate, drepturi de publicitate, drepturi de confidențialitate și alte drepturi de proprietate intelectuală. 

(k) Actualizări automate.  UPS va furniza automat Actualizări pentru software-ul UPS 

WorldShip și Bazele de date UPS associate („Actualizări WorldShip”) pe computerele pe care ați instalat 

software-ul UPS WorldShip. UPS va aplica automat aceste Actualizări WorldShip Updates dacă folosiți 

software-ul UPS WorldShip în Statele Unite ale Americii. Vi se va furniza o notificare prin software-ul UPS 

WorldShip cu privire la procesul de actualizare pentru WorldShip. Dacă alegeți să nu acceptați o Actualizare 

WorldShip, trebuie să dezinstalați și să încetați să mai utilizați orice software UPS WorldShip și Bazele de 

date UPS asociate, iar licența dvs. privind software-ul UPS WorldShip și Bazele de date UPS asociate va lua 

sfârșit la data la care Actualizarea WorldShip respectivă a fost programată pentru a fi aplicată. 

(l) Software open source. Software-ul UPS WorldShip este furnizat cu componente 

software distribuite în virtutea unor licențe open source. Orice utilizare a acestor componente software va fi 

reglementată de și va face obiectul termenilor și condițiilor licenței open source aplicabile și care nu figurează în 

prezentul Contract. Graficul de mai jos prezintă aceste componente software, un link către licența open source 

aplicabilă și un link către locația din care poate fi descărcată fiecare componentă software. 

Componentă 

software 

Licență open source Locația componentei software 

Chromedriver Apache License 2.0 

http://apache.org/licenses/LICEN

SE-2.0 

https://sites.google.com/a/chromium.org/chromedriver/dow

nloads 

Geckodriver Mozilla Public License 2.0 

https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/ 

https://github.com/mozilla/geckodriver 

EdgeDriver Apache License 2.0 

http://apache.org/licenses/LICEN

SE-2.0 

https://www.selenium.dev/downloads/ 

IEDriver Apache License 2.0 

http://apache.org/licenses/LICEN

SE-2.0 

https://developer.microsoft.com/en-us/microsoft-

edge/tools/webdriver/ 

http://apache.org/licenses/LICENSE-2.0
http://apache.org/licenses/LICENSE-2.0
https://sites.google.com/a/chromium.org/chromedriver/downloads
https://sites.google.com/a/chromium.org/chromedriver/downloads
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
https://protect-us.mimecast.com/s/s5woCADmVkU5Aj4MS8TWU4?domain=github.com
http://apache.org/licenses/LICENSE-2.0
http://apache.org/licenses/LICENSE-2.0
https://protect-us.mimecast.com/s/nwVRCBBnW0CN5vj3FNU6Ob?domain=selenium.dev
http://apache.org/licenses/LICENSE-2.0
http://apache.org/licenses/LICENSE-2.0
https://protect-us.mimecast.com/s/MnnoCDk0gniZlXqQhZiC5d?domain=developer.microsoft.com
https://protect-us.mimecast.com/s/MnnoCDk0gniZlXqQhZiC5d?domain=developer.microsoft.com
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7.2 Software-ul UPS® UPSlink. Puteți obține accesul la software-ul UPS UPSlink numai ca 

parte a Soluției UPS Ready. Sunteți de acord că puteți transfera un PLD la UPS prin intermediul software-ului 

UPS UPSlink numai dacă validați mai întâi toate PLD-urile folosind o funcție de validare de adresă care 

validează exactitudinea localității, a țării și a codului poștal (după caz). Recunoașteți că UPS poate accesa de la 

distanță software-ul UPS UPSlink o perioadă de timp limitată, dar numai cu scopul de a face actualizări și 

schimbări legate de serviciile UPS, prețurile UPS, codurile de dirijare UPS și/sau Materialele UPS conținute în 

Soluția UPS Ready. Trebuie să transmiteți la UPS PLD-urile pentru orice Expediere ieșire însoțită de un 

manifest stabilit cu ajutorul software-ului UPS UPSlink înainte de colectarea pachetelor de către șoferul UPS.  

7.3 UPS® Locator Plug-In for UPS Access Point Locations. 

(a) Modificarea informațiilor. Este permisă modificarea schemei de culori a 

informațiilor nelegate de localizare și adăugarea mărcii Dvs., astfel încât aceasta să nu înlocuiască, modifice sau 

ascundă nicio marcă UPS și să nu implice faptul că UPS promovează bunurile și serviciile Dvs.  

(b) Limitarea utilizării. Dvs. sunteți de acord că aveți dreptul de a utiliza UPS Locator 

Plug-In for UPS Access Point Locations doar în sprijinul sau ca răspuns la o cerere emisă de client pentru 

informații despre manifeste privind Expedieri oferite. Trebuie să eliminați orice informație de localizare 

furnizată de UPS Locator Plug-In for UPS Access Point Locations după finalizarea fiecărei sesiuni de 

comunicare la distanță cu clientul Dvs. 

(c) Nu există drepturi privind mărcile comerciale. În ciuda oricăror clauze contrarii din 

acest Contract, acesta nu vă permite utilizarea niciunei mărci înregistrate sau a unui cuvânt, denumire, simbol 

sau dispozitiv sau a niciunei combinații a acestora deținută de sau sub licența UPS în nicio aplicație UPS Access 

Point. În măsura în care doriți să utilizați mărci înregistrate UPS Access Point în relație cu aplicația UPS Access 

Point, trebuie să completați formularul de solicitare a mărcii UPS Access Point pe UPS Brand Central la adresa 

<https://brand.ups.com> și să obțineți o licență de utilizare a mărcii comerciale de la UPS, acordată la discreția 

exclusivă a UPS.  

7.4 UPS: International Shipping Plug-in for E-Commerce Platforms. UPS: International 

Shipping Plug-in este un plugin, un program de completare, o extensie sau un modul care se poate utiliza 

împreună cu numeroase platforme de vânzări online și care oferă informații despre transporturile internaționale 

realizate de UPSI. În unele situații, UPS: International Shipping Plug-in poate fi distribuit în temeiul unei 

licențe, alta decât prezentul Contract. Fără a ține seama de orice astfel de licență care reglementează utilizarea 

de către dvs. a UPS: International Shipping Plug-in, toate drepturile cu privire la Informațiile obținute prin 

UPS: International Shipping Plug-in sunt acordate în prezentul Contract. Pe lângă drepturile care vă sunt 

acordate la secțiunea 6.1, Drepturile utilizatorului final, dacă furnizorul platformei de vânzări online asociată cu 

UPS: International Shipping Plug-in găzduiește platforma de vânzări online în beneficiul dvs., aveți 

autorizația de a solicita furnizorului să instaleze UPS: International Shipping Plug-in pe instanța dvs. a 

platformei de vânzări online și de a utiliza UPS: International Shipping Plug-in exclusiv în avantajul dvs., în 

conformitate cu prezentul Contract. 

8 UPS Bulk Data Services.  Următoarele clauze se aplică pentru UPS Bulk Data Services specifice. 

8.1 UPS Data Exchange Services. 

(a) Autorizație.  La propria sa discreție, UPS poate permite transferul anumitor date 

(inclusiv Informații și alte informații) („Schimb de date”) între Dvs. și UPS, folosind, fără limitări, una sau mai 

multe dintre următoarele metode de transfer (fiecare fiind o „Metodă de transfer”): (i) furnizarea pe medii fizice 

(de ex., DVD); (ii) un protocol standard de rețea cunoscut sub denumirea de protocol de transfer fișiere („FTP”); 

sau (iii) metoda de schimb de date între computere, cunoscută sub numele de Electronic Data Interchange 

(„EDI”). Fiecare schimb de date se va stabili pe baza unui Bon de comandă pentru schimbul de date emis de 

UPS către Dvs., care precizează caracteristicile schimbului de date, inclusiv, de exemplu, Metoda de transfer, 

Formatul fișierului, Punctul de livrare și țara sau teritoriul în care Schimbul de date poate fi folosit de către Dvs. 

(„Data Exchange Order Form”). Niciun acord anterior între Dvs. și UPS, prin care primiți servicii de schimb de 

date, nu va fi anulat de termenii și condițiile din această Secțiune 8.1. Dvs. și UPS veți ajunge la un acord cu 

privire la lista de Conturi UPS pentru care părțile vor face schimb de Informații prin fiecare Metodă de transfer. 

Respectivele Conturi UPS pot fi modificate la anumite intervale, conform acordului încheiat între Dvs. și UPS.  

https://brand.ups.com/
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(b) Terți permiși. Bonul de comandă pentru schimbul de date (Data Exchange Order 

Form) ar putea specifica furnizarea de Informații către Dvs. sau către un Furnizor de servicii, în cazul în care un 

astfel de Furnizor de servicii este aprobat în prealabil în scris de către UPS și dacă Dvs. și un astfel de Furnizor 

de servicii ați încheiat un contract care concordă cu Secțiunea 1.2(b) din Politicile privind informațiile și 

utilizarea generală.  

(c) Formatul fișierelor și Metoda de transfer.  Sunteți de acord că UPS nu are nicio 

obligație de a suporta vreo altă Metodă de transfer sau vreun alt Format de fișier decât versiunile curente ale 

fiecăreia din momentul respectiv. 

(d) Plata. Cu excepția cazului în care este convenit altfel într-un contract scris separat 

semnat de Dvs. și UPS, toate facturile primite de Dvs. sau de către un Furnizor de servicii prin intermediul 

Schimbului de date vor fi scadente și plătibile în termen de șapte (7) zile de la primirea acestora. Plățile 

efectuate cu întârziere vor face obiectul unor penalități pentru plata cu întârziere. 

(e) Costuri și comisioane. Sunteți responsabil pentru costurile de telecomunicații 

asociate furnizării de către Dvs. a Informațiilor către sau primirii Informațiilor de la UPS. Suplimentar, 

înțelegeți că veți fi răspunzător pentru orice costuri asociate urmăririi sau înregistrării excesive sau 

rambursărilor de servicii nevalide solicitate de Dvs. sau de către un Furnizor de servicii, așa cum este stabilit în 

detaliu în Termenii și condițiile de transport/servicii UPS. 

(f) Modificarea formatului fișierelor. Veți avea la dispoziție treizeci (30) de zile de la 

primirea notificării de la UPS despre schimbarea formatului unui fișier EDI pentru a aplica această schimbare.  

(g) Clauze specifice pentru EDI ca Schimb de date.  

(i)  Costuri și comisioane. Taxele de transmisie pentru transferul de date vor fi 

pe cheltuiala părții care le transmite, iar taxele de primire de date vor fi pe cheltuiala părții care le primește. 

Dacă alegeți o linie cu conexiune directă de date pentru Schimbul de date ce utilizează EDI ca Metodă de 

transfer, Dvs. veți suporta toate cheltuielile contractate de UPS pentru instalarea unei linii speciale sau costurile 

de telecomunicații în vederea conectării cu Dvs. sau cu Furnizorul Dvs. de servicii. Taxele de prelucrare 

contractate de UPS ca rezultat al schimbării locației vor fi suportate de Dvs. 

(ii) Confirmare funcțională. După primirea efectivă a Informațiilor transmise 

prin EDI, partea care le recepționează va transmite imediat o confirmare care va atesta în mod concludent buna 

recepție a datelor, livrarea tuturor segmentelor necesare și corectitudinea lor sintactică, dar care nu va confirma 

conținutul concret al datelor. 

(iii) Sfaturi pentru aplicații. Dacă funcția „sfaturi pentru aplicații” este activată 

conform unui Bon de comandă pentru schimbul de date pentru EDI, după primirea datelor care conțin segmente 

nevalabile sau incomplete, UPS va transmite înapoi sfaturi pentru aplicație. Dacă sfaturile pentru aplicație 

conțin un mesaj de refuz, trebuie să transmiteți imediat la UPS date noi și corecte în decurs de douăzeci și patru 

(24) de ore de la primirea sfatului pentru aplicație. Dacă sfaturile pentru aplicație conțin un mesaj de 

avertisment, trebuie să efectuați o verificare de diagnosticare a sistemelor pentru toate echipamentele, software-

ul și serviciile utilizate pentru a transmite date în decurs de patruzeci și opt (48) de ore de la primirea sfaturilor 

pentru aplicație, pentru ca transmisiile următoare de date să fie efectuate corect. Nu trebuie să trimiteți din nou 

aceleași date care au dus la obținerea sfaturilor pentru aplicație. Un sfat pentru aplicație nu indică decât că UPS 

a primite datele transmise incorect, fără a confirma sau nega conținutul efectiv al acestor datelor. 

(iv) Proceduri în caz de împrejurări neprevăzute. În cazul când defectarea 

echipamentului electronic, a software-ului de comunicații sau un caz de forță majoră (conform descrierii din 

Secțiunea 12.7 a Condițiilor generale) împiedică o parte să transmită sau să primească date electronice prin EDI, 

partea respectivă este de acord să ia măsurile următoare cât mai repede posibil după descoperirea problemei: (i) 

să alerteze coordonatorul EDI al celeilalte părți pentru a identifica și rezolva problema și (ii) să comunice, dacă 

este posibil, toate tranzacțiile prin fax sau prin alte mijloace disponibile și rezonabile din punct de vedere 

comercial. 

(v) Perioada de testare a EDI. Ambele părți sunt de acord că pentru EDI, pentru 

o anumită perioadă de timp a cărei durată a fost stabilită de comun acord („Perioadă de testare EDI”), datele vor 

fi transmise și primite electronic pentru testare. În timpul Perioadei de testare EDI, transmiterea și primirea de 
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date electronice va completa dar nu va înlocui schimbul de documente imprimate pe hârtie. Perioada de test EDI 

se poate încheia în orice moment prin punerea de acord a părților. Datele transmise și primite electronic în 

timpul Perioadei de test EDI nu vor avea valoare sau efect între părți. Perioada de test EDI nu va debuta până la 

semnarea de către părți a unui Bon de comandă pentru schimbul de date pentru EDI. 

(vi) Etichetarea UPS. Dacă faceți schimb de informații despre manifeste pentru 

Expedierile oferite prin EDI, vă obligați să aplicați o etichetă inteligentă aprobată de UPS pentru fiecare din 

expedierile respective. UPS și Dvs. sunteți de acord că definiția etichetei inteligente este cea din ediția Ghidului 

de etichetare UPS aflată în vigoare la momentul semnării prezentului Contract; și include, fără limitare, UPS 

MaxiCode (care include adresa stradală), codul de bare cu codul poștal Zip+4 unde este cazul, UPS Routing 

Code în vigoare, UPS Service Icon corespunzătoare, un cod de bare cu numărul de urmărire UPS 1Z, adresele 

validate certificate CASS. 

8.2 UPS® Locator APList File for UPS Access Point Locations. 

(a) Restricții suplimentare. Cu condiția autorizării, la discreția exclusivă a UPS, UPS vă 

poate transmite o listă a tuturor locațiilor Access Point care, la momentul notificării, pot accepta colete 

(„APList”). Pentru a-l ajuta pe un Client să aleagă cel mai convenabil UPS Access Point, îi puteți prezenta 

Clientului porțiunile din APList care conțin informații despre punctele UPS Access Points corespunzătoare unei 

distanțe de căutare, ca răspuns la o căutare cuprinzând o adresă și distanța față de adresa respectivă, introdusă de 

Client prin intermediul unei aplicații dezvoltate de Dvs. sau comunicate prin alte canale de servicii pentru clienți 

(de exemplu, prin apel telefonic). Dacă UPS vă prezintă APList, UPS va pune la dispoziție actualizări ale 

APList circa o dată pe zi. Dvs. sunteți de acord că aveți dreptul de a utiliza APList doar în sprijinul sau ca 

răspuns la o cerere emisă de client pentru informații despre manifeste privind Expedieri oferite. Nu aveți dreptul 

de a utiliza APList în alte scopuri decât cele de a îndeplini astfel de cereri emise de clienți. Veți întrerupe 

definitiv utilizarea unei APList în termen de o (1) oră de la livrarea unei versiuni actualizate a APList, care o va 

înlocui. La primirea variantei actualizate a APList, trebuie să eliminați imediat varianta precedentă a APList. 

Sunteți de acord să nu utilizați sau să distribuiți APList, fie integral, fie parțial, în alt mod decât cele indicate 

expres în prezenta Secțiune 8.2(a), în absența acordului expres în scris al UPS. Puteți accesa UPS® Locator 

APList File for UPS Access Point Locations dintr-o țară sau un teritoriu care nu face parte din Teritoriul 

restricționat. Totuși, luați cunoștință și conveniți că UPS® Locator APList File for UPS Access Point 

Locations nu va returna rezultatul scontat pentru fiecare țară sau teritoriu din Teritoriul permis. 

(b) Nu există drepturi privind mărcile comerciale. În ciuda oricăror clauze contrarii din 

acest Contract, acesta nu vă permite utilizarea niciunei mărci înregistrate sau a unui cuvânt, denumire, simbol 

sau dispozitiv sau a niciunei combinații a acestora deținută de sau sub licența UPS în nicio aplicație dezvoltată 

de Dvs., inclusiv porțiuni ale APList. În măsura în care doriți să utilizați mărci înregistrate UPS Access Point în 

relație cu aplicația respectivă, trebuie să completați formularul de solicitare a mărcii UPS Access Point pe UPS 

Brand Central la adresa <https://brand.ups.com> și să obțineți o licență de utilizare a mărcii comerciale de la 

UPS, acordată la discreția exclusivă a UPS. 

9 Servicii UPS cu valoare adăugată.   Următorii termeni și următoarele condiții se aplică Tehnologiei UPS 

specifice identificate. 

9.1 Quantum View Notify™ Service.   

(a) Restricții.  Quantum View Notify („QVN”) este o Tehnologie UPS care vă permite 

să dispuneți ca UPS să trimită un e-mail sau un SMS cu informații despre o expediere la o adresă de e-mail sau 

la un număr de telefon furnizate de Dvs. QVN este disponibil la UPS.com sau prin intermediul unei alte 

Tehnologii UPS autorizate de QVN. Vă angajați să nu folosiți QVN decât pentru a comunica informații legate 

de o Expediere oferită și numai Persoanelor care sunt afiliate cu această Expediere oferită. Dacă destinatarul vă 

indică faptul că nu mai dorește să primească mesaje prin e-mail sau SMS în legătură cu Expedierile oferite, 

trebuie să încetați imediat să mai folosiți QVN pentru a trimite mesaje prin e-mail sau SMS destinatarului 

respectiv. În nicio situație UPS nu va fi responsabilă pentru niciun eșec sau întârziere în transmiterea sau 

primirea oricăror mesaje de e-mail sau SMS. Sunteți singurul răspunzător pentru conținutul oricărui text 

transmis de Dvs. ca parte a unui mesaj QVN și nu trebuie să includeți nimic ce ar putea fi considerat ca 

tracasare, defăimare, calomnie sau ofensă la adresa oricărei persoane. Puteți accesa QVN dintr-o țară sau dintr-

un teritoriu care nu face parte din Teritoriul restricționat. Totuși, luați cunoștință și conveniți că QVN nu va 

returna rezultatul scontat pentru fiecare țară sau teritoriu din Teritoriul permis. 

https://brand.ups.com/
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(b) Garanție.Garantați că nu veți folosi QVN decât pentru a cere ca UPS să trimită un 

mesaj QVN (1) la o adresă de e-mail sau la un număr de telefon aflate sub controlul unei Persoane afiliate cu 

expedierea care este subiectul mesajului QVN; (2) numai cu scopul de a informa care este statutul expedierii în 

cadrul sistemului de expediere UPS și nu din alte motive și (3) trimiterea unui astfel de mesaj QVN unei 

Persoane nu încalcă nicio lege, normă sau reglementare aplicabilă, inclusiv, dar fără a se limita la, cele care 

vizează marketingul prin e-mail. Garantați de asemenea că înainte de a cere ca UPS să trimită un mesaj QVN 

unei Persoane afiliate cu expedierea, veți obține aprobarea Persoanei respective pentru a primi mesajul QVN. 

9.2 UPS.com™ Marketplace Shipping. 

(a) Restricții. Puteți să accesați și să utilizați UPS.com Marketplace Shipping, o 

Tehnologie UPS care vă permite să gestionați detaliile de expediție și urmărire pentru comenzile transmise de 

clienții Dvs. pentru bunurile Dvs. la un magazin terț (de exemplu, eBay și Amazon.com), pentru scopurile Dvs. 

interne. 

(b) Declarație privind informațiile de acces ale contului Dvs. Prin faptul că furnizați 

către UPS informațiile de acces ale contului Dvs., asociate cu un magazin virtual terț, ceea ce include, fără 

limitare, numele de utilizator, parolele și alte informații de autentificare sau conținut, prin UPS.com 

Marketplace Shipping, declarați că (i) sunteți autorizat să accesați magazinul virtual prin informațiile 

respective de acces ale contului și să utilizați magazinul virtual prin contul respectiv, și (ii) sunteți autorizat și 

aveți dreptul să transmiteți către UPS informațiile de acces ale contului Dvs., și să autorizați UPS să acceseze și 

să utilizeze magazinul virtual asociat prin intermediul informațiilor despre contul Dvs., în calitate de mandatar al 

Dvs., fără niciun fel de obligație ca UPS să plătească taxe sau alte limitări. Recunoașteți că utilizarea de către 

UPS a informațiilor Dvs. de acces ale contului va avea drept rezultat transferul informațiilor Dvs. din magazinul 

virtual asociat către UPS în S.U.A. pentru acces, stocare și utilizare și autorizați în mod expres acest transfer 

către UPS. 

(c) Autorizația de acces la conturile Dvs.  Luați cunoștință și sunteți de acord că, 

prin utilizarea UPS.com Marketplace Shipping, acordați UPS autorizația expresă: (i) de a accesa contul Dvs. 

la un magazin virtual terț, acționând ca mandatar în numele Dvs.; și (ii) de a dezvălui informațiile de acces ale 

contului Dvs. către un furnizor terț pentru a accesa contul Dvs. în numele UPS. UPS.com Marketplace 

Shipping va accesa magazinul virtual terț și va introduce informațiile de acces ale contului Dvs. pentru a se 

înregistra în magazinul virtual terț și a obține informații asociate cu contul Dvs. Dacă intenționați (A) să utilizați 

UPS.com Marketplace Shipping pentru scopurile Dvs. interne și (B) acordați autorizația Dvs. expresă din 

propoziția precedentă, acordați UPS o procură limitată și desemnați UPS ca mandatar al Dvs. împuternicit să 

acceseze magazinele virtuale terțe participante, să obțină și să utilizeze informațiile Dvs. cu aceeași autoritate și 

putere de a efectua demersurile necesare în vederea acestor activități ca Dvs. LUAȚI CUNOȘTINȚĂ ȘI 

SUNTEȚI DE ACORD CĂ ATUNCI CÂND UPS ACCESEAZĂ ȘI OBȚINE INFORMAȚIILE DESPRE 

CONTUL DVS. DE LA UN MAGAZIN VIRTUAL TERȚ, UPS ACȚIONEAZĂ ÎN CALITATE DE 

MANDATAR AL DVS. ȘI NU CA MANDATAR SAU PERSOANĂ CARE ACȚIONEAZĂ ÎN NUMELE 

MAGAZINULUI VIRTUAL TERȚ.  

(d) Utilizarea de către Dvs. a magazinelor virtuale terțe. Luați cunoștință și sunteți de 

acord că UPS.com Marketplace Shipping vă oferă accesul la magazine virtuale terțe și că acest acces este oferit 

strict din motive practice pentru Dvs. și nu constituie acordul UPS cu privire la conținutul acestor magazine 

virtuale terțe. UPS nu oferă niciun fel de declarații sau garanții cu privire la corectitudinea, exactitatea, 

performanța sau calitatea vreunui conținut, software, serviciu sau aplicație oferite de aceste magazine virtuale 

terțe. Înțelegeți și sunteți de acord că UPS.com Marketplace Shipping nu este sponsorizat sau recomandat de 

niciun e-marketplace terț accesibil prin UPS.com Marketplace Shipping. Dacă decideți să accesați orice 

magazin virtual terț prin UPS.com Marketplace Shipping, o faceți pe riscul propriu. UPS nu este responsabil 

pentru disponibilitatea niciunui site web terț. În plus, utilizarea de către Dvs. a unui magazin virtual terț rămâne 

sub incidența tuturor politicilor și condițiilor respectivului magazin virtual terț.  

9.3 Serviciul UPS TradeAbility™. 

(a) Modul de accesare. Serviciile UPS TradeAbility pot fi accesate prin intermediul 

site-ului UPS.com sau al unei aplicații autorizate de UPS TradeAbility API, fie că a fost dezvoltată de Dvs. sau 

de o altă Persoană.  

https://www.ups.com/
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(b) Restricții privind Datele tranzacțiilor TradeAbility. UPS va păstra datele tranzacțiilor 

asociate cu serviciul UPS TradeAbility pe o perioadă de maximum nouăzeci (90) de zile de la data când vă sunt 

puse la dispoziție pentru prima dată. Ulterior, datele tranzacțiilor asociate cu serviciul UPS TradeAbility nu vor 

mai fi disponibile pentru Dvs. 

(c) Revocare. Drepturile Dvs. de a accesa serviciul UPS TradeAbility vor fi automat 

revocate dacă nu accesați Contul Dvs. de acces la Sistemul UPS asociat cu serviciul UPS TradeAbility pe o 

perioadă de paisprezece (14) luni consecutive. După revocare vi se va cere să vă reînregistrați ca utilizator al 

serviciului UPS TradeAbility. 

(d) Furnizor desemnat. Clientul a desemnat UPS Supply Chain Solutions, Inc. (o filială 

UPS), inclusiv succesorii și cesionarii acesteia, pentru a executa și furniza serviciile UPS TradeAbility. 

(e) International Knowledge Base Capabilities. Serviciile UPS TradeAbility oferă 

acces la International Knowledge Base Capabilities, ce reprezintă informații care pot fi folosite pentru a 

facilita transportul transfrontalier. Utilizarea de către Dvs. a International Knowledge Base Capabilities prin 

intermediul serviciilor UPS TradeAbility este reglementată prin Secțiunea 3.6 din Politicile privind informațiile 

și utilizarea generală. 

9.4 Funcția UPS® Customized Alerts. 

(a) Conținut personalizat. Aveți dreptul să accesați și să utilizați Tehnologia UPS 

cunoscută ca funcția UPS Customized Alerts pentru a cere UPS să includă conținutul Dvs. personalizat 

(„Conținut personalizat”) în e-mail-urile de statut al expedierii (cum ar fi mesajele QVN, e-mail-urile privind 

serviciul UPS My Choice® și rezultatele urmăririi afișate pe UPS.com sau pe UPS Mobile App) (colectiv, 

„Alerte de conținut personalizat”), legate de Expedierile oferite trimise în baza numărului (numerelor) de Cont 

UPS alocate pentru Dvs., dacă UPS v-a acordat o licență pentru o altă tehnologie UPS care oferă acces la funcția 

UPS Customized Alerts (de ex., UPS Customized Alert Retail API și UPS.com Alert Customization Tool). 

Nu puteți permite unor terți să utilizeze sau să acceseze funcția UPS Customized Alerts prin intermediul unei 

Interfețe sau al unui alt software dezvoltate de Dvs. sau de un terț. Acordați prin prezenta UPS-ului o licență fără 

redevență, perpetuă, neexclusivă pentru a copia, modifica, crea lucrări derivate din Conținutul Dvs. Personalizat, 

inclusiv, fără limitare, orice imagini, embleme, mărci comerciale, prezentări, mărci de serviciu, modele sau 

opere de autor incluse în acesta în scopul de a trimite Alerte de Conținut Personalizat. UPS, la latitudinea sa, 

poate respinge Conținutul Personalizat, fie înainte, fie după utilizarea unui asemenea Conținut Personalizat în 

Alerte de Conținut Personalizat. 

(b) Restricții. UPS va decide la propria sa discreție ce mesaje de statut al expedierii va 

include în Conținutul Personalizat. UPS poate alege să includă o parte din Conținutul Personalizat al Dvs. (de 

ex., doar logo-ul Dvs.) sau totalitatea acestuia în Alertele de Conținut Personalizat.  

(c) Declarație și garanție.  Declarați și garantați că nu veți furniza către UPS Conținut 

Personalizat care: (i) nu face reclamă și nu promovează în mod direct mărfurile și serviciile Clientului; (ii) 

încalcă drepturile de proprietate intelectuală sau publicitate sau protecție a vieții private ale unui terț; (iii) 

încalcă vreo lege, normă sau reglementare aplicabilă, inclusiv, fără limitare, cele ce guvernează marketingul 

prin e-mail; (iv) este defăimător, obscen, hărțuitor, calomniator sau injurios pentru orice altă persoană, dăunător 

minorilor sau pornografic; (v) conține orice fel de etichete, scripturi sau coduri pentru urmărirea utilizatorului 

sau a utilizării; (vi) conține viruși, cai troieni sau alte informații computerizate care pot vătăma, afecta sau aduce 

atingere oricărui computer, sistem, informație sau proprietate ale UPS; sau (vii) este fals, inexact sau înșelător. 

Declarați și garantați de asemenea că (A) trimiterea de către UPS a Alertelor de Conținut Personalizat către 

adresele de e-mail furnizate de Dvs. sau deținute de UPS și asociate cu orice Expediere oferită, sau prezentarea 

de Alerte de Conținut Personalizat utilizatorilor UPS.com sau UPS Mobile App nu vor încălca nicio lege, normă 

sau reglementare aplicabile sau altă cerință legală, inclusiv, fără limitare, cele ce guvernează marketingul prin e-

mail; și (B) Dvs. ați obținut toate consimțămintele necesare din partea tuturor destinatarilor oricărei Alerte de 

Conținut Personalizat descrise în partea (A) a acestei propoziții, astfel încât trimiterea sau prezentarea de către 

UPS a Alertelor de Conținut Personalizat, așa cum sunt descrise în partea (A) a acestei propoziții, nu vor încălca 

nicio lege, normă sau reglementare aplicabile sau o altă cerință legală. 

(d) Despăgubire. Exclusiv pe cheltuiala Dvs., veți despăgubi și exonera de răspundere 

Persoanele care trebuie compensate de UPS, în cazul tuturor prejudiciilor suferite de Persoanele care trebuie 
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compensate de UPS care decurg din sau în legătură cu accesul UPSI la sau utilizarea de către UPSI a 

Conținutului Personalizat, sau dintr-o încălcare de către Dvs. a prezentei Secțiuni 9.4.  

9.5 Serviciile UPS My Choice®. 

(a) Definiții. 

(i) „Entitate MC4B” înseamnă o entitate UPSI din țara sau teritoriul în care 

sunt prestate Serviciile MC Logistics comandate de Dvs. prin serviciul UPS My Choice® for Business. 

(ii) „Condițiile MC4B” înseamnă contractul de servicii de expediere aflat în 

vigoare la data respectivă între Dvs. și o Entitate MC4B din țara sau teritoriul în care sunt aplicabile  Serviciile 

MC Logistics comandate de Dvs. prin serviciul UPS My Choice® for Business. 

(iii) „Condițiile MC Personal” înseamnă Termenii și condițiile de 

transport/prestare servicii ale UPS aflate în vigoare la data respectivă, aplicabile Serviciilor MC Logistics 

comandate de Dvs. prin serviciul UPS My Choice®. 

(iv) „Entitate MC Personal” înseamnă entitatea UPSI din țara în care sunt 

prestate Serviciile MC Logistics comandate de Dvs. prin serviciul UPS My Choice®.  

(v) „Servicii personale și comerciale UPS My Choice®” înseamnă, cumulativ, 

serviciul UPS My Choice® și serviciul UPS My Choice® for Business. 

(vi) „Serviciile MC Logistics” înseamnă serviciile de logistică comandate prin 

Serviciile personale și comerciale UPS My Choice®. 

(b) UPS My Choice® for Business.  

(i)  Servicii. Serviciul UPS My Choice® for Business este un serviciu prin 

care Dvs., în calitate de societate comercială, (i) puteți plasa comenzi de Servicii MC Logistics (de ex., Opțiunea 

de schimbare a livrării) care să fie furnizate de o Entitate MC4B și (ii) puteți accesa anumite servicii de date 

administrative furnizate de UPS. Toate Serviciile MC Logistics comandate prin serviciul UPS My Choice® for 

Business sunt furnizate în temeiul (y) Condițiilor MC4B aplicabile între Dvs. și Entitatea MC4B, care include 

documentul Termenii și condițiile de transport/prestare servicii ale UPS specific locației sau țării și în care sunt 

descrise serviciile UPS pentru expedierile de colete de mici dimensiuni disponibile în țara respectivă sau 

teritoriul respectiv, de exemplu al tuturor prevederilor acestora referitoare la arbitraj, care se aplică tuturor 

pretențiilor care decurg din sau în legătură cu furnizarea serviciilor de către Entitatea MC4B, și (z) Secțiunea 9.5 

din Drepturile utilizatorului final. În eventualitatea unui conflict între acest Contract și Condițiile MC4B cu 

privire la orice MC Logistics Services comandate de Dvs. prin serviciul UPS My Choice® for Business (în 

afară prevederile din Secțiunea 9.5(f) din Drepturile utilizatorului final), vor prevala Condițiile MC4B. Toate 

serviciile de date administrative furnizate prin UPS My Choice® for Business sunt furnizate în temeiul 

termenilor și condițiilor din acest Contract și sunt conforme cu descrierea respectivelor servicii de date 

disponibilă pe pagina principală a UPS My Choice® for Business de pe UPS.com în vigoare la data serviciului. 

(ii)  Expedieri trimise angajaților și personalului autorizat. Prin intermediul 

serviciului UPS My Choice® for Business, puteți avea acces la informații privitoare la expedierile personale 

ale angajaților dvs. care vor fi livrate la adresa pe care ați înregistrat-o în serviciul UPS My Choice® for 

Business și expedierile la această adresă, destinate altor membri ai personalului autorizat, se vor putea realiza la 

adresa dvs. înregistrată (de ex., contractanții din locație). Garantați că veți obține consimțământul informat și 

specific din partea tuturor angajaților și a personalului autorizat ca informațiile despre expedierile lor livrate la 

adresa dvs. înregistrată să vă fie transmise prin intermediul serviciului UPS My Choice® for Business. 

(iii) Accesarea în calitate de Utilizator. Dacă sunteți  utilizator, orice 

administrator al aceluiași cont de servicii UPS® My Choice for Business va avea acces la informațiile contului 

Dvs. (de ex., datele Dvs. de autentificare și informațiile de contact, cum ar fi numele Dvs. de utilizator UPS.com, 

numărul de telefon sau adresa de e-mail, inclusiv în cazurile în care optați să utilizați un cont UPS.com personal 

existent pentru serviciul UPS® My Choice for Business), starea abonamentului și data de reînnoire a 

abonamentului) și la informațiile asociate de Dvs. cu contul Dvs. (de ex., un număr de cont UPS format din șase 

cifre, tipul de card de plată plus ultimele patru cifre ale oricărui card de plată asociat, și identificarea tuturor 
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metodelor de plată digitale asociate cu contul Dvs.). Dacă aveți calitatea de utilizator, puteți alege să creați un 

cont UPS.com suplimentar pentru utilizarea personală a Tehnologiei UPS, dacă decideți că un  administrator nu ar 

trebui să aibă acces la informațiile unui cont UPS.com pe care îl utilizați în scopuri personale. 

(iv) Accesarea în calitate de Administrator. Dacă ați fost desemnat 

administrator de către Persoana căreia i s-a alocat un cont de servicii UPS® My Choice for Business (un 

„Administrator My Choice”), declarați că sunteți reprezentant al acestei Persoane și aveți autorizația de a încheia 

prezentul Contract și de a accesa contul de servicii UPS® My Choice for Business respectiv în numele acelui 

titular de cont. În calitate de Administrator My Choice, pe lângă capacitățile unui utilizator conform Secțiunii 9.5 

litera (b) punctul (iii), UPS vă acordă și dreptul de a accesa: (i) Centrul de administrare a societăților UPS® My 

Choice for Business („CAS”), care poate include meniurile administrative asociate și caracteristicile 

administrative pentru contul de servicii UPS® My Choice for Business aplicabil și (ii) Informații privitoare la 

contul de servicii UPS® My Choice for Business  asociat, atât punctul (i), cât și punctul (ii) fiind consecvente 

cu Contractul. Veți avea acces și veți primi notificări prin e-mail referitoare la acțiunile administrative 

întreprinse în legătură cu toate conturile de utilizator ale respectivului cont de servicii UPS® My Choice for 

Business (de ex., informare cu privire la adăugarea, anularea, promovarea, retrogradarea sau expirarea 

abonamentului, sau cu privire la eventualele probleme de plată legate de abonamente). Nu veți comunica datele 

de autentificare pentru conturile de utilizator (de ex., ID-ul de utilizator UPS.com, numele de utilizator UPS.com) 

cu nicio persoană în afară de utilizatorul asociat, și în rest veți păstra confidențialitatea datelor de autentificare 

pentru conturi. Dreptul Dvs. în calitate de Administrator My Choice de a accesa CAS poate fi reziliat în orice 

moment de UPS sau de Persoana alocată contului de servicii UPS® My Choice for Business asociat, la propria 

sa latitudine. De asemenea, dreptul Dvs. de a accesa CAS va înceta automat la momentul expirării sau al 

închiderii Persoanei care deține drepturile de utilizare asupra contului de servicii UPS® My Choice for 

Business. Confirmați și sunteți de acord că Administratorii My Choice pot desemna orice alt utilizator UPS® 

My Choice for Business în calitate de administrator My Choice cu drepturi identice cu cele ale primului 

Administrator My Choice. 

(c) UPS My Choice®.  

(i) Servicii. Serviciul UPS My Choice® este un serviciu prin care Dvs., în 

calitate de consumator, (i) puteți plasa comenzi de Servicii MC Logistics (de ex., Opțiunea de schimbare a 

livrării) care să fie furnizate de o Entitate MC Personal și (ii) puteți accesa anumite servicii de date furnizate de 

UPS. Toate Serviciile MC Logistics comandate prin serviciul UPS My Choice® sunt furnizate de către 

Entitatea MC Personal aplicabilă în temeiul (y) Condițiilor MC Personal pentru respectiva Entitate MC 

Personal, care include Condițiile UPS aplicabile transportului/serviciilor specifice țării sau specifice teritoriului 

aplicabile serviciilor UPS de expediere de colete de mici dimensiuni disponibile în țara respectivă sau teritoriul 

respectiv,  de exemplu prevederile acestora referitoare la arbitraj, care se aplică tuturor pretențiilor care decurg 

sau sunt formulate în legătură cu furnizarea serviciilor de către Entitatea MC Personal, și (z) Secțiunea 9.5 din 

Drepturile utilizatorului final. În eventualitatea unui conflict între Contract și Condițiile MC Personal în ceea ce 

privește Serviciile MC Logistics comandate prin UPS My Choice® (cu excepția prevederilor din Secțiunea 

9.5(f) din Drepturile utilizatorului final), vor prevala Condițiile MC Personal. Toate serviciile de date 

administrative furnizate prin serviciul UPS My Choice® sunt furnizate în temeiul termenilor și condițiilor din 

acest Contract și sunt conforme cu descrierea respectivelor servicii de date disponibilă pe pagina principală a 

UPS My Choice® de pe UPS.com în vigoare la data serviciului. 

(ii) Stimulente, Credite și Recompense. Atunci când utilizați serviciul UPS 

My Choice® pentru a gestiona expedierile, puteți primi o selecție de stimulente pentru a alege anumite servicii 

de logistică, inclusiv pentru a schimba locația de livrare sau nivelul de serviciu („Stimulent”). Atunci când 

selectați un Stimulent, puteți câștiga creditul asociat cu finalizarea cu succes a serviciilor de logistică ale 

Stimulentului („Credit”). Stimulentele variază în funcție de factori precum modificarea locației și a nivelului 

serviciului. Creditele nu pot fi schimbate cu numerar și pot fi răscumpărate doar prin cadouri sau card(uri) cu 

valoare stocată cu o valoare echivalentă sau aproximativ echivalentă („My Choice Reward”). My Choice 

Rewards sunt răscumpărate prin intermediul unui site web gestionat de un furnizor angajat de noi (“Site web al 

Furnizorului”). Accesarea și utilizarea Site-ului web al Furnizorului de către Dvs. pentru a gestiona și 

răscumpăra My Choice Rewards fac obiectul termenilor și condițiilor postate de către furnizor și le puteți găsi 

pe Site-ul web al Furnizorului. Fiecare My Choice Reward poate fi supus termenilor și condițiilor suplimentare 

ale unui comerciant terț participant, asociat cu My Choice Reward. Pentru a consulta termenii și condițiile 

acestui comerciant, faceți clic pe link-ul „Termeni și condiții” de pe pagina cu detalii My Choice Reward. My 

Choice Rewards pot fi modificate periodic și puteți utiliza doar creditele pentru My Choice Rewards care sunt 

disponibile în prezent. UPS VĂ POATE SOLICITA SĂ SCHIMBAȚI CREDITELE PENTRU MY CHOICE 
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REWARDS IMEDIAT CE AȚI ATINS O ANUMITĂ VALOARE A CREDITELOR. DACĂ VĂ 

DEZABONAȚI DE LA SERVICIUL UPS MY CHOICE® FOR HOME, VEȚI PIERDE TOATE CREDITELE 

CARE NU AU FOST SCHIMBATE ÎN MY CHOICE REWARDS. UPS poate întrerupe sau suspenda 

acordarea Stimulentelor ca o caracteristică a serviciului UPS My Choice®, în orice moment. Veți fi înștiințat cu 

privire la orice întrerupere sau suspendare a Stimulentelor și în cazul unei întreruperi, veți fi informat despre 

cum să efectuați o răscumpărare finală a oricărui Credit restant. La încheierea acestui Contract sau a dreptului 

Dvs. de a accesa sau utiliza serviciul UPS My Choice®, vi se vor furniza instrucțiuni cu privire la cum să 

efectuați răscumpărarea finală a oricărui Credit restant. După șase (6) luni de la încheierea acestui Contract sau a 

dreptului Dvs. de a accesa sau utiliza serviciul UPS My Choice®, nu veți mai putea să efectuați răscumpărarea 

finală a Creditului restant. 

(d)  Tarife și taxe. Dvs. vă obligați să plătiți toate tarifele și taxele aplicabile prevăzute în 

Condițiile MC Personal sau în Condițiile MC4B aplicabile (denumite împreună „Condițiile MC”) asociate cu 

Serviciile personale și comerciale UPS My Choice® (de exemplu, taxele pentru calitatea de membru UPS My 

Choice® Premium și calitatea de membru UPS My Choice® for Business Premium) și serviciile MC Logistics 

comandate sau accesate prin Serviciile personale și comerciale UPS My Choice®.. Taxele pentru calitatea de 

membru UPS My Choice® Premium și calitatea de membru UPS My Choice® for Business Premium trebuie 

să fie plătite în avans și nu vor fi restituite, nici integral, nici parțial, indiferent de motiv. Clarificare: dacă taxele 

pentru calitatea de membru UPS My Choice® Premium și calitatea de membru UPS My Choice® for 

Business Premium sunt reduse, nu aveți dreptul la niciun rabat, la nicio restituire și/sau la nicio altă rambursare, 

integrală sau parțială, ca rezultat al reducerii respective. UPS poate delega unei Persoane afiliate 

responsabilitatea de a încasa taxele anuale pentru calitatea de membru UPS My Choice® Premium și calitatea 

de membru UPS My Choice® for Business Premium. Entitatea MC aplicabilă poate modifica taxele și/sau 

tarifele aplicabile pentru Serviciile MC Logistics în orice moment, fără preaviz, cu aplicarea cerințelor privind 

publicitatea prevăzute de legislația aplicabilă. Taxele și tarifele suplimentare nu vor fi evaluate dacă MC 

Logistics Service nu pot fi furnizate. Serviciile MC Logistics comandate prin Serviciile personale și comerciale 

UPS My Choice®  care implică taxe și/sau tarife suplimentare sau calitatea de membru UPS My Choice® 

Premium sau UPS My Choice® for Business Premium, taxele pentru calitatea de membru pot fi plătite printr-o 

metodă de plată disponibilă pentru selectare dacă vă autentificați în contul Dvs. UPS prin UPS.com (de ex., card 

de plată sau un cont UPS), accesați setările de profil ale contului Dvs. și selectați Opțiuni de plată. Autorizați 

UPS sau persoana desemnată de acesta să retragă automat suma de pe cardul de plată sau din altă metodă de 

plată selectată în secțiunea Opțiuni de plată a profilului contului Dvs. UPS pentru toate taxele și tarifele 

aplicabile pentru Serviciile personale și comerciale UPS My Choice® și Serviciile MC Logistics comandate 

prin Serviciile personale și comerciale UPS My Choice®, și să continue să retragă aceste sume prin metoda 

respectivă, dacă ați angajat aceste cheltuieli, până când Dvs. revocați autorizația. Puteți schimba metoda de 

plată sau vă puteți revoca autorizația dacă selectați secțiunea Opțiuni de plată din profilul contului Dvs. UPS și 

efectuați modificările dorite. Poate dura până la 10 zile calendaristice ca UPS să proceseze modificările sau 

revocarea autorizației Dvs. de plată. 

(e)  Funcțiile UPS My Choice®. Funcțiile Serviciilor personale și comerciale UPS My 

Choice® și ale Serviciilor MC Logistics disponibile pentru Dvs. pot varia în funcție de locul unde se află 

domiciliul Dvs., metoda Dvs. de înscriere, informațiile furnizate de Dvs. și acceptarea de către Dvs. a 

prevederilor și condițiilor aplicabile. Drept urmare, UPS poate acorda accesul limitat la unele funcții ale 

Serviciilor personale și comerciale UPS My Choice® și ale unor Servicii MC Logistics (de exemplu, puteți fi 

limitat la primirea prin e-mail a alertelor privind livrarea coletelor). Vi se poate cere să furnizați dovezi 

suficiente ale identității Dvs. înainte de a vă putea accesa contul pentru Serviciile personale și comerciale UPS 

My Choice® sau anumite funcții ale Serviciilor personale și comerciale UPS My Choice® și ale Serviciilor MC 

Logistics (de exemplu, capacitatea de a redirecționa o expediere la altă adresă). Funcțiile specifice ale 

Serviciilor personale și comerciale UPS My Choice® și ale Serviciilor MC Logistics disponibile pentru Dvs. 

sunt cele afișate atunci când vă autentificați în contul Dvs. pentru Serviciile personale și comerciale UPS My 

Choice®.  

Puteți înceta în orice moment să utilizați Serviciile personale și comerciale UPS My 

Choice® și vă puteți anula în orice moment calitatea de membru al Serviciilor personale și comerciale UPS My 

Choice® procedând astfel: vă autentificați în contul Dvs. pentru Serviciile personale și comerciale UPS My 

Choice®, vă accesați preferințele UPS My Choice®, selectați Gestionarea serviciilor în care sunteți membru și 

alegeți să vă anulați calitatea de membru. De asemenea, vă puteți anula calitatea de membru al Serviciilor 

personale și comerciale UPS My Choice® dacă vă contactați Serviciul local de asistență clienți al UPS la 

numărul publicat online pe UPS.com. Totuși, în nicio situație în care încetați utilizarea, UPS nu va returna, nici 
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integral, nici parțial, taxele pentru calitatea de membru UPS My Choice® Premium sau de membru UPS My 

Choice® for Business Premium. 

(f)  Servicii MC Logistics. Entitatea MC4B aplicabilă sau entitatea MC Personal 

(denumite împreună „Entitate MC”) își rezervă dreptul de a refuza să presteze orice Serviciu MC Logistics dacă 

stabilește, la latitudinea sa exclusivă și nelimitată, că prestarea serviciului ar prezenta un risc pentru UPSI, 

angajații săi, operațiunile sale sau orice terț.  

(i)  Solicitări de modificare a livrării. UPS le poate acorda membrilor UPS 

My Choice accesul la servicii de Solicitare de modificare a livrării (Delivery Change Request). Descrierile 

serviciilor de Solicitare de modificare a livrării, inclusiv tarifele și rabaturile aplicabile (dacă există), disponibile 

pentru Dvs., pot fi consultate în Condițiile Dvs. MC. Taxele de membru UPS My Choice pentru serviciile de 

Solicitare de modificare a livrării se vor aplica numai atunci când Solicitarea de modificare a livrării este 

transmisă prin contul Dvs.  de membru UPS My Choice de pe UPS.com, iar serviciul de  Solicitare de 

modificare a livrării este prestat în perioada de valabilitate a calității Dvs. de membru UPS My Choice. Dacă 

pentru o Solicitare de modificare a livrării  se impune un transfer sau livrarea expedierii în afara zonei originale 

de livrare pentru adresa originală a destinatarului (adresa de livrare specificată inițial de expeditor) sau un nivel 

de serviciu superior nivelului selectat de expeditor, se vor aplica și taxe de transport suplimentare (inclusiv 

suprataxele aferente), conform Condițiilor MC. Taxele de transport (dacă există) se vor calcula la tariful 

aplicabil între adresa originală a destinatarului și adresa redirecționată, într-un cuantum indicat în legătură cu 

solicitarea Dvs. Din cauza naturii Solicitărilor de modificare a adresei, garanțiile inițiale privind timpul livrării și 

garanțiile UPS privind serviciile/returnarea banilor (UPS Service Guarantee/Money Back Guarantee) (în măsura 

în care sunt oferite de Entitatea MC aplicabilă în locația sau țara/teritoriul dvs. de reședință) nu se vor aplica 

expedierilor vizate de serviciile de Solicitare de modificare a livrării.  Taxa aplicabilă unui membru UPS My 

Choice pentru o Solicitare de modificare a livrării va apărea în factura Dvs., însă se poate afișa o taxă diferită 

atunci când transmiteți o Solicitare de modificare a livrării.    

A. Livrarea la o locație UPS Access Point. O locație UPS Access 

Point este o societate comercială deținută și exploatată în mod independent, desemnată de UPS, unde un 

destinatar sau alt primitor poate primi livrarea unei expedieri, dacă această posibilitate există în locația sau 

țara/teritoriul Dvs. de reședință. Livrarea la o locație UPS Access Point este un Serviciu MC Logistics care 

schimbă adresa de livrare a unei expedieri trimise către Dvs., înlocuind-o cu o locație UPS Access Point din 

apropierea Dvs. Expedierile care pot fi primite spre livrare la o locație UPS Access Point sunt supuse unor 

restricții, inclusiv, fără limitare, în ceea ce privește greutatea, dimensiunile, valoarea efectivă și valoarea 

declarată, conform prevederilor din Ghidul locațiilor UPS Access Point, disponibil pe UPS.com. Înainte de 

predarea unei expedieri la o locație UPS Access Point către Dvs. sau alt primitor autorizat, este posibil ca Dvs. 

sau primitorului autorizat să vi se ceară să prezentați o confirmare suficientă a numelui și adresei destinatarului 

și datele de identitate ale primitorului autorizat, inclusiv, fără limitare, să prezentați documentele de identitate 

emise de autoritățile statului. Indiferent de faptul că în unele jurisdicții este posibil ca legislația să nu impună 

acest lucru, atunci când o expediere este predată altui primitor autorizat (altul decât Dvs.), Dvs. declarați și 

garantați că îl veți informa pe primitorul autorizat și veți obține consimțământul acestuia privind faptul că datele 

cu caracter personal furnizate către UPS vor fi prelucrate de UPS în scopul confirmării identității și al 

autorizării, și că pot fi transferate în alte țări decât țara sau teritoriul din care UPS a colectat inițial datele. 

Indiferent de prevederile de mai sus, vă asumați riscul pentru orice vizită la 

o locație UPS Access Point. Orice răspundere a UPS pentru pierderea, deteriorarea sau întârzierea coletelor 

expediate către o locație UPS Access Point este supusă limitărilor prezentate în acest document și în Condițiile 

MC aplicabile. În cazul solicitărilor de păstrare până la ridicare la o locație UPS Access Point, expedierile vor fi 

păstrate timp de zece (10) zile (în afară de Statele Unite, Canada, Mexic și Puerto Rico, unde vor fi păstrate timp 

de șapte (7) zile) înainte de a fi returnate la expeditor (taxele de transport vor fi imputabile expeditorului în cazul 

în care coletele sunt returnate la expeditor).  

(ii)  Colectare la cerere (On-Call Pick-Ups).  UPS le va furniza membrilor 

UPS My Choice for Business Premium o cotă de Colectări la cerere fără taxare suplimentară. Consultați 

Condițiile Dvs. MC4B pentru detalii privind Colectările la cerere și cota alocată pentru Dvs. Pentru a vă califica 

pentru Colectare la cerere în cota alocată pentru Dvs., Colectarea la cerere trebuie să fie comandată utilizând 

tabloul de bord UPS My Choice for Business disponibil la ups.com și prestată în perioada de valabilitate a 

calității Dvs. de membru UPS My Choice for Business Premium. Când comandați o Colectare la cerere, se va 

afișa o taxă. În cazul în care comanda se încadrează în cota alocată pentru Dvs., odată ce este executată va fi 

raportată la cota alocată pentru Dvs. și toate taxele vor fi eliminate la facturare. 
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(iii) Intervale de livrare. UPS le poate furniza membrilor UPS My Choice un 

interval de livrare estimat (de regulă, un interval de patru ore) pentru expedieri sosire. Prin faptul că UPS 

stabilește un interval de livrare, nu garantează livrarea expedierii în intervalul respectiv. UPS le poate furniza 

membrilor UPS My Choice Personal posibilitatea de a alege intervale de două ore pentru o livrare. Dacă 

intervalul selectat de Dvs. este confirmat de UPS, UPS garantează că va livra expedierea în intervalul selectat. 

Dacă UPS nu poate livra expedierea înainte de sfârșitul intervalului selectat, măsura reparatorie unică și 

exclusivă la care puteți recurge va fi faptul că UPS nu va percepe taxele pentru livrarea în intervalul confirmat.  

UPS nu își va asuma nicio răspundere pentru niciun prejudiciu care decurge din nelivrarea expedierii înainte de 

sfârșitul intervalului selectat. 

(iv) Autorizație pentru funcția Household Member. Serviciul de logistică  

Autorizație pentru un membru al gospodăriei a UPS My Choice® vă permite să împărtășiți cu alți membri ai 

gospodăriei Dvs. beneficiile care vă revin prin serviciul UPS My Choice®. Un Membru al gospodăriei este o 

persoană care locuiește la aceeași adresă cu Dvs., are același nume de familie ca Dvs. și este rudă cu Dvs. În 

măsura în care UPS oferă această posibilitate în locația sau țara/teritoriul Dvs. de reședință, vi se poate permite să 

adăugați un Membru al gospodăriei. Prin utilizarea Serviciilor MC Logistics pentru un colet adresat unui Membru 

al gospodăriei asociat cu calitatea Dvs. de membru UPS My Choice®, Dvs. declarați și garantați că sunteți 

autorizat de respectivul Membru al gospodăriei să realizați activități care țin de expedierea adresată Membrului 

gospodăriei, inclusiv vizualizarea progresului expedierii, setarea alertelor de livrare și specificarea instrucțiunilor 

de livrare. Sunteți de acord că aveți obligația de a obține consimțământul fiecărui Membru al gospodăriei înainte 

de a-l adăuga pe respectivul Membru al gospodăriei la calitatea Dvs. de membru UPS My Choice® și prin 

urmare de a transmite către UPS numele și adresa respectivului Membru al gospodăriei. 

(v) Autorizație pentru funcția Lăsare la locație. Serviciul de logistică 

Autorizație pentru lăsare la locație a UPS My Choice® vă permite să desemnați anumite locații în care vreți ca 

șoferul nostru să vă lase expedierea. În măsura în care este oferit de Entitatea MC aplicabilă din locația sau 

țara/teritoriul Dvs. de reședință, dacă selectați serviciul Lăsare la locație și specificați că o expediere trebuie să 

fie predată unei anumite persoane, sau dacă selectați serviciul Lăsare la vecin persoană fizică, Lăsare la vecin 

societate comercială sau Permisiune pentru semnătură autorizată, acceptați că predarea expedierii în 

conformitate cu instrucțiunile Dvs. va constitui livrarea. Acceptați responsabilitatea pentru orice pierdere sau 

deteriorare a expedierii, precum și pentru orice pierdere sau deteriorare cauzată de expediere, chiar și pentru 

terți, după ce expedierea a fost predată în conformitate cu instrucțiunile Dvs. sau, în cazul serviciului Permisiune 

pentru semnătură autorizată, la discreția primitorului. Este posibil ca funcția Lăsare la locație să nu fie 

disponibilă dacă expeditorul a precizat că pentru expedierea Dvs. este necesară semnătura unui adult sau dacă 

expeditorul a exclus această funcție ca opțiune de livrare. 

(A.) Autorizație pentru funcția Lăsare la vecin persoană fizică și 

Lăsare la vecin societate comercială. Serviciile de logistică Lăsare la vecin persoană fizică a UPS My 

Choice® și Lăsare la vecin societate comercială a UPS My Choice® for Business vă permit livrarea 

expedierilor adresate Dvs. la un vecin sau o societate comercială aflată la distanță scurtă/limitată de mers pe jos 

față de adresa destinatarului original. Entitatea MC aplicabilă poate alege să dea curs sau nu unei solicitări 

pentru serviciile de logistică UPS My Choice® Lăsare la vecin persoană fizică sau UPS My Choice® for 

Business Lăsare la vecin societate comercială, această decizie revenindu-i în exclusivitate. Dacă selectați funcția 

UPS My Choice® Lăsare la vecin persoană fizică sau UPS My Choice® for Business Lăsare la vecin societate 

comercială pentru o expediere (în măsura în care această posibilitate este oferită de Entitatea MC aplicabilă din 

locația sau țara/teritoriul Dvs. de reședință), se vor aplica următoarele prevederi: (i) UPS vă va solicita să 

furnizați cel puțin următoarele informații despre persoana/societatea comercială învecinată cu Dvs.: denumirea 

societății comerciale sau numele și adresa persoanei; (ii) sunteți de acord că aveți obligația de a informa orice 

persoană/societate comercială învecinată cu Dvs. pe care o desemnați că datele sale vor fi prelucrate în scopul 

livrării expedierilor sosite pe numele Dvs., și de a obține consimțământul oricărei persoane/societăți comerciale 

învecinate cu Dvs. înainte de a partaja cu UPS datele de identificare ale persoanei/societății comerciale 

învecinate cu Dvs. și de a permite ca UPS și Entitatea MC să comunice cu respectiva persoană/societate 

comercială învecinată cu Dvs.; și (iii) declarați și garantați că Dvs. sunteți autorizat de respectiva 

persoană/societate comercială învecinată cu Dvs. să partajați aceste detalii. Dvs. rămâneți responsabil de 

informațiile pe care le furnizați, inclusiv de orice informație referitoare la vecinul Dvs./societatea comercială 

învecinată cu Dvs. De asemenea, aveți obligația de a informa persoana/societatea comercială învecinată cu Dvs. 

pe care ați ales-o că (i) Entitatea MC este operatorul de date pentru datele cu caracter personal ale respectivei 

persoane/datele societății comerciale, care vor fi prelucrate de Entitatea MC în scopul de mai sus, și că (ii) 

persoana/societatea comercială învecinată cu Dvs. va avea dreptul de acces și corectare a propriilor date cu 

caracter personal. Dacă UPS este informat de Dvs. sau de persoana/societatea comercială învecinată cu Dvs. că 
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persoana/societatea comercială învecinată cu Dvs. nu acceptă expedierile destinate Dvs., UPS va lua măsurile 

rezonabile de care poate dispune în momentul respectiv pentru a se asigura că Entitatea MC aplicabilă dă curs 

acestei solicitări.  

(B.) Autorizația Permisiune pentru expediere autorizată. Serviciul 

de logistică Permisiune pentru expediere autorizată a UPS My Choice® vă permite să acordați autorizația ca 

Entitatea MC să livreze expedierile fără semnătură de primire, atunci când o persoană autorizată nu este 

prezentă pentru a semna personal. Prin selectarea serviciului Permisiune pentru expediere autorizată, Dvs. 

autorizați în mod expres Entitatea MC să predea expedierile adresate Dvs. la adresa Dvs. atunci când nu este 

nimeni prezent care să accepte livrarea, și declarați și garantați că Dvs. aveți autorizația necesară pentru a 

permite lăsarea expedierii la locația aleasă. Entitatea MC va face o singură încercare de livrare și nu va primi 

semnătură la livrare. Înregistrarea livrării de către Entitatea MC va constitui dovada concludentă a livrării. Prin 

selectarea serviciului Permisiune pentru expediere autorizată, Dvs. acceptați că expedierea va fi predată la 

locația convenită cu Dvs. Dvs. acceptați întreaga responsabilitate și răspundere ulterioară pentru orice pierdere 

sau deteriorare a expedierii, precum și pentru orice pierdere sau deteriorare cauzată de expediere, chiar și 

terților, după ce a fost predat la adresă. Entitatea MC își rezervă dreptul exclusiv și nelimitat de a da curs 

solicitării Dvs. pentru Permisiune pentru expediere autorizată (și poate alege să nu îi dea curs, de exemplu din 

cauza condițiilor de livrare, cum ar fi vremea rea, sau a preocupărilor legate de siguranță). Este posibil ca funcția 

Permisiune pentru expediere autorizată să nu fie disponibilă dacă expeditorul a precizat că pentru expedierea 

Dvs. este necesară semnătura unui adult sau dacă expeditorul a exclus această funcție ca opțiune de livrare. 

(vi) Gruparea coletelor. Puteți opta să solicitați ca UPS să rețină una sau mai 

multe dintre expedierile destinate Dvs. și să le livreze grupate în aceeași zi la adresa Dvs. de livrare UPS My 

Choice® înregistrată în contul Dvs. de membru UPS My Choice®. 

(vii) Interceptarea livrării. UPS le poate furniza membrilor UPS My Choice for 

Business accesul la servicii de logistică de Interceptare a livrării (Delivery Intercept). Descrierile serviciilor de 

Interceptare a livrării, inclusiv tarifele și rabaturile aplicabile (dacă există), disponibile pentru Dvs., pot fi 

consultate în Condițiile Dvs. MC. Taxele de membru UPS My Choice pentru serviciile de logistică de 

Interceptare a livrării sunt disponibile pentru Dvs. numai atunci când solicitarea de Interceptare a livrării este 

transmisă prin contul Dvs.  de membru UPS My Choice de pe ups.com, iar serviciul de  Interceptare a livrării 

este prestat în perioada de valabilitate a calității Dvs. de membru UPS My Choice. Taxa aplicabilă unui membru 

UPS My Choice pentru servicii de logistică de Interceptare a livrării va apărea în factura Dvs., însă se poate 

afișa o taxă diferită atunci când transmiteți o solicitare de Interceptare a livrării. 

(viii) Notificări înainte de sosire.  UPS le poate furniza membrilor UPS My 

Choice for Business Notificări înainte de sosire. Notificările înainte de sosire sunt notificări prin mesaj text sau 

e-mail referitoare la livrarea iminentă a unei expedieri, transmise la intervale desemnate de timp înainte de 

livrarea estimată a unei expedieri (de ex., cu 15, 30, 45 și 60 de minute înainte de livrarea estimată). UPS nu 

garantează că o livrare va sosi înainte de momentul de livrare estimat sau la momentul de livrare estimat indicat 

într-o Notificare înainte de sosire. Nu toate expedierile se vor califica pentru Notificări înainte de sosire. De 

exemplu, Notificările înainte de sosire nu sunt disponibile pentru expedierile UPS SurePost și pentru nicio 

expediere în cazul căreia UPS nu poate stabili un timp garantat pentru livrare. Notificările înainte de sosire nu 

vor fi disponibile dacă nu este disponibilă vizibilitatea expedierilor sosire. 

(ix) Intervale de livrare estimate.  UPS le poate furniza membrilor UPS My 

Choice for Business Intervale de livrare estimate. Un Interval de livrare estimat este o estimare privind livrarea 

unei expedieri, alta decât expedierile al căror destinatar este membrul UPS My Choice for Business, care nu sunt 

expediate în cadrul unui nivel de serviciu cu timp de livrare garantat, însă sunt excluse expedierile UPS 

SurePost.  UPS nu garantează că o livrare va sosi înainte de momentul de livrare estimat sau la momentul de 

livrare estimat indicat într-un Interval de livrare estimat. Nu toate expedierile se vor califica pentru Notificări 

înainte de sosire. Funcția Interval de livrare estimat nu va fi disponibilă dacă nu este disponibilă vizibilitatea 

expedierilor ieșire. 

(x) Asistență pentru clienți extinsă. UPS le va furniza membrilor UPS My 

Choice for Business Asistență pentru clienți extinsă prin intermediul unui număr de telefon cu apel gratuit, care 

poate fi accesat cu un cod PIN furnizat de UPS. 

(g) Preferințe privind comunicarea. Dvs. puteți informa UPS cu privire la comunicările 

generate de Serviciile personale și comerciale UPS My Choice® („Preferințe privind comunicarea”) prin 
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actualizarea profilului contului Dvs. UPS astfel încât să reflecte preferințele Dvs. privind comunicarea. Atunci 

când utilizați serviciul UPS My Choice® în calitate de consumator, este posibil să aveți alte drepturi, care diferă 

de la o jurisdicție la alta.   

(h) Autorizație și consimțământ.  Prin utilizarea Serviciilor personale și comerciale UPS 

My Choice® pentru a comanda Servicii MC Logistics, Dvs. declarați și garantați că (i) Dvs. sunteți (A) 

expeditorul sau (B) autorizat de expeditorul unei expedieri vizate (I) să modificați instrucțiunile privind livrarea 

ale expeditorului, inclusiv să redirecționați livrarea unei expedieri la o adresă alternativă, să autorizați eliberarea 

unei expedieri, să amânați livrarea, să modificați un serviciu sau un nivel de serviciu selectat de expeditor, sau 

să reprogramați livrarea, și (II) să primiți notificări în avans și informații privind livrarea în legătură cu o 

expediere, și că (ii) ați obținut toate celelalte autorizații, permisiuni și consimțăminte necesare pentru a 

comanda, a utiliza Serviciile MC Logistics sau a primi beneficiile acestor servicii. 

(i)  Anularea protecției în conformitate cu legislația privind secretul poștal. Luați 

cunoștință de faptul că anumite opțiuni de livrare disponibile în cadrul Serviciilor MC Logistics pot implica 

posibilitatea ca informațiile protejate prin legislația privind secretul poștal aplicabilă în jurisdicția Dvs. să devină 

cunoscute unui terț (de exemplu, un vecin care primește un colet adresat Dvs. poate observa că ați primit un 

colet de la un anumit expeditor). În măsura în care utilizarea de către Dvs. a Serviciilor UPS My Choice® 

implică obligatoriu posibilitatea ca informațiile protejate prin legislația privind secretul poștal legate de 

expedierile adresate Dvs. să devină cunoscute sau să fie divulgate accidental către terți din cauza instrucțiunilor 

Dvs. privind livrarea, Dvs. renunțați la protecția de care beneficiați în ceea ce privește acest tip de livrări de 

expedieri către Dvs., prin faptul că selectați această opțiune în Serviciile UPS My Choice® sau în Serviciile 

MC Logistics.  

(j) Limitarea răspunderii. ATÂT ÎN CE PRIVEȘTE SERVICIILE PERSONALE ȘI 

COMERCIALE UPS MY CHOICE®, CÂT ȘI SERVICIILE MC LOGISTICS, PĂRȚILE UPS NU VOR FI 

RĂSPUNZĂTOARE FAȚĂ DE DVS. PENTRU NICIO PIERDERE, PRETENȚIE, NICIUN PREJUDICIU ȘI 

NICIO DAUNĂ, INDIFERENT DE TIP, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, 

DE CONSECINȚĂ, SPECIALE SAU EXEMPLARE, INDIFERENT DACĂ SE ÎNTEMEIAZĂ PE 

CONTRACT SAU PE ALTCEVA, INCLUSIV RĂSPUNDEREA PENTRU PIERDEREA SAU 

DETERIORAREA UNEI EXPEDIERI, PENTRU LIVRAREA GREȘITĂ SAU PENTRU LIVRAREA CU 

ÎNTÂRZIERE, LIVRAREA CARE RESPECTĂ INSTRUCȚIUNILE DVS. SAU CONTRAVINE ACESTOR 

INSTRUCȚIUNI, SERVICII CARE RESPECTĂ SAU NU INSTRUCȚIUNILE DVS. PRIN CONDIȚIILE 

MC APLICABILE, O ENTITATE MC NU ACCEPTĂ RESPONSABILITATEA PENTRU NICIUN 

PREJUDICIU STRICT ECONOMIC, DE EXEMPLU COSTURILE PENTRU MIJLOACE DE TRANSPORT 

ALTERNATIVE, PIERDEREA DE PROFITURI, PIERDEREA OCAZIILOR DE AFACERI SAU 

PIERDEREA DE VENITURI. GARANȚIILE UPS PRIVIND SERVICIILE/RETURNAREA BANILOR (UPS 

SERVICE GUARANTEE/MONEY BACK GUARANTEE) (ÎN MĂSURA ÎN CARE SUNT OFERITE DE 

ENTITATEA MC APLICABILĂ ÎN LOCAȚIA SAU ȚARA/TERITORIUL DVS. DE REȘEDINȚĂ) NU SE 

APLICĂ ÎN CAZUL COLETELOR VIZATE DE SERVICIILE MC LOGISTICS, INCLUSIV, FĂRĂ 

LIMITARE, ÎN CAZUL MODIFICĂRII NIVELULUI DE SERVICIU. TOATE CERERILE DE 

DESPĂGUBIRE PENTRU PIERDERE, DETERIORARE SAU ÎNTÂRZIERE VOR FI TRANSMISE CĂTRE 

ENTITATEA MC ÎN CONFORMITATE CU CONDIȚIILE MC APLICABILE, DE CĂTRE EXPEDITORUL 

ORIGINAL SAU, UNDE LEGISLAȚIA APLICABILĂ IMPUNE ACEST LUCRU, DE CĂTRE 

DESTINATAR.  ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ PRIN LEGISLAȚIA APLICABILĂ, PĂRȚILE UPS NU 

VOR FI CONSIDERATE RESPONSABILE PENTRU PIERDERILE CARE (I) NU SUNT CAUZATE DE 

NEGLIJENȚA LOR ORI (II) NU SUNT CAUZATE DE FORȚA MAJORĂ (ASTFEL CUM ESTE 

DEFINITĂ ÎN LEGISLAȚIA APLICABILĂ) ÎN LEGĂTURĂ CU SERVICIILE PERSONALE ȘI 

COMERCIALE UPS MY CHOICE® ȘI SERVICIILE MC LOGISTICS. ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ 

DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ, PĂRȚILE UPS NU VOR FI ÎN NICIUN CAZ RĂSPUNZĂTOARE DE 

NICIUN PREJUDICIU, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, PIERDEREA, FURTUL, MODIFICAREA, 

ACCESUL NEAUTORIZAT SAU OBȚINEREA NEAUTORIZATĂ A DATELOR DVS. CU CARACTER 

PERSONAL, SAU ALTĂ ÎNCĂLCARE SAU COMPROMITERE A SECURITĂȚII ORI ALT INCIDENT 

DE SECURITATE CARE IMPLICĂ DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL, FIE COMIS DE TERȚI, 

FIE DE ALTĂ NATURĂ, CARE DECURGE DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA INCORECTĂ 

SAU COMPROMITEREA SECURITĂȚII DATELOR CU CARACTER PERSONAL (INCLUSIV, FĂRĂ 

LIMITARE, CODURI DE ACCES SAU INFORMAȚII DESPRE CONCEDII ȘI ZILE LIBERE) FURNIZATE 

DE DVS. CĂTRE UPS ȘI O ENTITATE MC PENTRU A-I PERMITE FIECĂREIA SĂ PRESTEZE 

SERVICIILE PERSONALE ȘI COMERCIALE UPS MY CHOICE® ȘI SERVICIILE MC LOGISTICS 

PENTRU DVS. 
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(k) Despăgubire. Dvs. vă obligați să despăgubiți și să exonerați de răspundere 

expeditorul și UPSI, precum și funcționarii, directorii, angajații, agenții, succesorii și cesionarii acestora, pentru 

toate pretențiile, revendicările, cheltuielile, daunele-interese, capetele de cerere, procedurile silite și acțiunile în 

instanță de orice tip sau natură care decurg din sau în legătură cu (i) utilizarea incorectă sau neglijentă de către 

Dvs. a Serviciilor personale și comerciale UPS My Choice® sau a Serviciilor MC Logistics, (ii) din 

nerespectarea de către Dvs. a legislației sau a reglementărilor aplicabile sau a cerințelor UPS ori ale Entității MC 

aplicabile pentru Serviciile personale și comerciale UPS My Choice® sau Serviciile MC Logistics, sau (iii) din 

nerespectarea de către Dvs. a clauzelor din acest Contract aplicabile pentru Serviciile personale și comerciale 

UPS My Choice® sau a Condițiilor MC aplicabile. 

(l)  Prevederi suplimentare specifice țării.  

(i) Franța. Dacă utilizați serviciul UPS My Choice® în Franța: 

Dreptul de retragere. În conformitate cu articolul L. 121-21-8, 12 din Codul consumatorului 

din Franța, nu aveți dreptul de retragere. 

Competența instanțelor. Toate litigiile și pretențiile apărute între părți care au legătură sau 

decurg din serviciul UPS My Choice® vor fi înaintate spre soluționare instanțelor stabilite în condițiile legii 

aplicabile. În toate celelalte cazuri, Dvs. sunteți de acord că toate litigiile și pretențiile apărute între părți vor fi 

înaintate spre soluționare instanțelor din Paris. Sunteți informat că, în orice caz, puteți recurge la mediere 

convențională sau la alte metode de soluționare alternativă a disputelor. 

(ii) Germania. Dacă utilizați Serviciile personale și comerciale UPS My 

Choice® în Germania: 

Generalități. Cu excepția redirecționării livrării unui colet la o adresă alternativă sau a 

modificării unui serviciu sau a unui nivel de serviciu selectat de expeditor, Secțiunea 9.5(h) nu se va aplica în 

cazul consumatorilor care utilizează Serviciile personale și comerciale UPS My Choice® în alte scopuri decât 

cele de afaceri, comerciale sau profesionale. 

Autorizație pentru funcția Lăsare la locație. Primul alineat al Secțiunii 9.5(f)(v) este 

înlocuit cu următoarea prevedere: 

(ii) Autorizație pentru funcția Lăsare la locație. Autorizația pentru serviciul 

de logistică  Lăsare la locație a UPS My Choice® vă permite să desemnați anumite locații în care vreți ca 

șoferul nostru să vă lase expedierea. În măsura pusă la dispoziție de Entitatea MC din locația Dvs. sau din 

țara/teritoriul Dvs. de reședință, dacă selectați serviciul Lăsare la locație și specificați că o expediere trebuie 

predată unei anumite persoane, sau dacă selectați serviciul Lăsare la vecin persoană fizică, Lăsare la vecin 

societate comercială sau Permisiune pentru semnătură autorizată, acceptați responsabilitatea pentru pierderea 

sau deteriorarea expedierii, precum și pentru orice pierdere sau deteriorare cauzată de expediere, chiar și terților, 

după ce expedierea a fost predată conform instrucțiunilor Dvs. sau, în cazul serviciului Permisiune pentru 

semnătură autorizată, conform deciziei destinatarului. Este posibil ca funcția Lăsare la locație să nu fie 

disponibilă dacă expeditorul a precizat că pentru expedierea Dvs. este necesară semnătura unui adult sau dacă 

expeditorul a exclus această funcție ca opțiune de livrare. 

Autorizația Permisiune pentru expediere autorizată. Secțiunea 9.5(f)(v)(B) este înlocuită 

cu următoarea prevedere: 

(B). Autorizația Permisiune pentru expediere autorizată. Serviciul 

de logistică Permisiune pentru expediere autorizată a UPS My Choice® vă permite să acordați autorizația 

online ca o Entitate MC să livreze expedierile fără semnătură de primire. Prin selectarea serviciului Permisiune 

pentru expediere autorizată, Dvs. autorizați Entitatea MC să predea expedierile adresate Dvs. la adresa Dvs. 

atunci când nu este nimeni prezent care să accepte livrarea, și confirmați că Dvs. aveți autorizația necesară 

pentru a permite lăsarea expedierii la locația aleasă. Entitatea MC va face o singură încercare de livrare și nu va 

primi semnătură la livrare. Prin selectarea serviciului Permisiune pentru expediere autorizată, Dvs. acceptați că 

expedierea va fi predată la locația convenită cu Dvs. Dvs. acceptați întreaga responsabilitate și răspundere 

ulterioară pentru orice pierdere sau deteriorare a expedierii, precum și pentru orice pierdere sau deteriorare 

cauzată de expediere, chiar și terților, după ce a fost predată la adresă. Entitatea MC va depune eforturi 

rezonabile de a da curs solicitării Dvs. pentru Permisiune pentru expediere autorizată (și poate alege să nu îi dea 
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curs, de exemplu din cauza condițiilor de livrare, cum ar fi vremea rea, sau a preocupărilor legate de siguranță). 

Este posibil ca funcția Permisiune pentru expediere autorizată să nu fie disponibilă dacă expeditorul a precizat 

că pentru expedierea  Dvs. este necesară semnătura unui adult sau dacă expeditorul a exclus această funcție ca 

opțiune de livrare. 

Utilizarea datelor pentru livrări la o locație UPS Access Point®. Toate datele furnizate 

către UPS în legătură cu Secțiunea 9.5(f)(i) vor fi utilizate în conformitate cu reglementările din Germania 

privind protecția datelor poștale (Postdienste Datenschutzverordnung). 

Limitările răspunderii. Secțiunea 9.5(j) (Limitările răspunderii) nu se va aplica în cazul 

consumatorilor din Germania și va fi înlocuită cu următoarea prevedere: 

(j) Nicio Entitate MC nu va fi răspunzătoare pentru nicio pierdere, pretenție, niciun 

prejudiciu sau pagubă de niciun fel, inclusiv, fără limitare, daune directe, indirecte, de consecință, speciale sau 

exemplare, indiferent dacă se întemeiază pe contract sau pe altceva („Prejudiciu”) care decurge sau rezultă din 

răspunderea unei Entități MC în raport cu Serviciile MC Logistics, inclusiv pentru respectarea instrucțiunilor 

destinatarului, nerespectarea instrucțiunilor destinatarului, livrarea conformă sau contrară instrucțiunilor 

destinatarului, livrare greșită sau livrare cu întârziere. Entitățile MC nu acceptă responsabilitatea pentru niciun 

prejudiciu strict economic, de exemplu costurile pentru mijloace de transport alternative, pierderea de profituri, 

pierderea ocaziilor de afaceri sau pierderea de venituri. Garanțiile UPS privind serviciile/returnarea banilor 

(UPS Service Guarantee/Money Back Guarantee) (în măsura în care sunt oferite de Entitatea MC aplicabilă în 

locația sau țara/teritoriul dvs. de reședință) nu se aplică în cazul coletelor vizate de Serviciile MC Logistics, 

inclusiv, fără limitare, în cazul modificării nivelului de serviciu. Toate cererile de despăgubire pentru pierdere, 

deteriorare sau întârziere vor fi transmise către Entitatea MC aplicabilă în conformitate cu Tariful de către 

expeditorul original. 

(iii) Italia. Dacă utilizați Serviciile personale și comerciale UPS My Choice® în 

Italia: 

Competența instanțelor. Orice litigiu care decurge din sau în legătură cu Serviciile personale 

și comerciale UPS My Choice® va fi reglementat în conformitate cu legislația din Italia. Orice litigiu care 

decurge din sau în legătură cu utilizarea de către Dvs. a Serviciilor personale și comerciale UPS My Choice®, 

inclusiv aspectele care țin de existența, validitatea, interpretarea, executarea, sau încetarea prevederilor din acest 

Contract aplicabile Serviciilor personale și comerciale UPS My Choice® sau a Condițiilor MC aplicabile, va fi 

soluționat în exclusivitate de Curtea din Milano.  

Acord. În conformitate cu articolele 1341 și 1342 din Codul civil italian, și în temeiul acestor 

articole, declarați că ați citit, ați înțeles și sunteți de acord în mod expres cu următoarele: Secțiunea 9.5(h) 

(Autorizație și consimțământ) din Drepturile utilizatorului final, Secțiunea 9.5(f) (Servicii MC Logistics) din 

Drepturile utilizatorului final, Secțiunea 9.5(j) (Limitarea răspunderii) din Drepturile utilizatorului final, 

Secțiunea 9.5(k) (Despăgubire) din Drepturile utilizatorului final, Secțiunea 9.5(l)(iii) (Competența instanțelor) 

din Drepturile utilizatorului final, Secțiunea 6 (Suspendare; durată și reziliere) din Condițiile generale, Secțiunea 

9 (Limitarea răspunderii) din Condițiile generale, și Secțiunea 12.9 (Respectarea legilor) din Condițiile generale.  

(iv) Turcia. Dacă utilizați Serviciile personale și comerciale UPS My Choice® 

în Turcia: 

Litigii. Dacă locuiți în Turcia, toate litigiile, pretențiile sau capetele de cerere care decurg din 

sau în legătură cu acest Contract în ceea ce privește utilizarea de către Dvs. a Serviciilor personale și comerciale 

UPS My Choice® în Turcia vor fi soluționate de comisia de arbitraj pentru consumatori sau instanța pentru 

consumatori competentă din Turcia. 

(v) Statele Unite ale Americii. Dacă alegeți să utilizați Serviciile personale și 

comerciale UPS My Choice® în Statele Unite ale Americii: 

UPS My Choice® Points. Secțiunea 9.5 litera (c) punctul (ii) din Drepturile utilizatorului 

final este înlocuită și se adaugă o nouă secțiune 9.5 litera (c) punctele (iii) și (iv) din Drepturile utilizatorului 

final, după cum urmează: 
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(ii) UPS My Choice® Points. Când utilizați serviciul UPS My Choice® pentru a 

gestiona expedierile către Dvs., vi se poate oferi ocazia de a participa la programul UPS My Choice® Points. 

Programul UPS My Choice® Points este destinat uzului personal. Utilizarea comercială este interzisă. 

Programul UPS My Choice® Points oferă, pentru expedierile care întrunesc condițiile, o serie de stimulente 

pentru alegerea anumitor servicii logistice, inclusiv schimbarea locației de livrare sau a nivelului de servicii sau 

configurarea unei preferințe de livrare rezidențială a expedierii („Stimulent”). UPS va stabili pentru fiecare 

expediere dacă poate beneficia de un Stimulent. UPS nu are obligația de a oferi un Stimulent pentru o expediere 

și poate suspenda oferirea de Stimulente, la propria sa discreție. Când selectați un Stimulent, puteți obține 

beneficii suplimentare în momentul încheierii cu succes a serviciului logistic asociat Stimulentului (un „Punct”). 

Stimulentele variază în funcție de mai mulți factori, precum schimbarea locației sau nivelul serviciilor, precum 

și nivelul la care vă încadrați în programul UPS My Choice® Points. Punctele acumulate sunt, de obicei, 

adăugate la contul aferent programului dvs. UPS My Choice® Points în termen de 24 (douăzeci și patru) de ore 

de la finalizarea cu succes a serviciului logistic aferent Stimulentului corespunzător.  

  

Punctele nu pot fi preschimbate în numerar, nu au valoare în numerar, au un scop strict promoțional și pot fi 

valorificate numai sub formă de card/carduri cadou emise de un terț prin intermediul unui site operat de un 

furnizor angajat de UPS („Site web al Furnizorului”), odată ce ați acumulat cantitatea necesară de Puncte 

(„Recompensa mea My Choice”). Punctele nu expiră, deși capacitatea Dvs. de a revendica Punctele poate înceta 

dacă nu mai sunteți membru UPS My Choice®, la încetarea programului UPS My Choice® Points sau la 

închiderea contului dvs. aferent programului UPS My Choice® Points, astfel cum se descrie mai jos, sau dacă 

adresa Dvs. înregistrată UPS My Choice® se schimbă cu o adresă care se află în afara Statelor Unite ale 

Americii. Recompensele My Choice se pot schimba în orice moment și puteți valorifica Puncte numai pentru 

Recompensele My Choice care sunt disponibile la momentul respectiv. Pentru a putea valorifica Puncte, este 

necesar să fi acumulat cantitatea minimă de Puncte necesară pentru o Recompensă My Choice.  

 

UPS POATE IMPUNE O LIMITĂ ASUPRA NUMĂRULUI DE PUNCTE PE CARE LE PUTEȚI 

ACUMULA ÎN CONTUL AFERENT PROGRAMULUI DVS. UPS MY CHOICE® POINTS ȘI, ODATĂ CE 

ATINGEȚI ACEASTĂ LIMITĂ, NU VEȚI PUTEA OBȚINE PUNCTE SUPLIMENTARE, DECÂT DACĂ 

LE VALORIFICAȚI MAI ÎNTÂI PE CELE EXISTENTE ÎN SCHIMBUL UNEI RECOMPENSE MY 

CHOICE. UPS VĂ VA INFORMA DACĂ LIMITA AFERENTĂ ACESTOR PUNCTE A FOST ATINSĂ. 

UPS VĂ POATE SOLICITA SĂ PRESCHIMBAȚI PUNCTELE CU RECOMPENSE MY CHOICE (1) 

ODATĂ CE AȚI ACUMULAT UN ANUMIT NUMĂR DE PUNCTE SAU (2) DACĂ NU AȚI AVUT NICIO 

ACTIVITATE ÎN CONTUL DVS. AFERENT PROGRAMULUI UPS MY CHOICE® POINTS TIMP DE 12 

(DOUĂSPREZECE) LUNI, CU CONDIȚIA SĂ FI ACUMULAT CANTITATEA MINIMĂ DE PUNCTE 

NECESARĂ PENTRU O RECOMPENSĂ MY CHOICE. DACĂ NU MAI SUNTEȚI MEMBRU AL 

SERVICIULUI UPS MY CHOICE®, NU VEȚI MAI AVEA POSIBILITATEA DE A VALORIFICA 

PUNCTELE CARE NU AU FOST VALORIFICATE, ÎN SCHIMBUL RECOMPENSELOR MY CHOICE. 

 

(iii) Site-ul unde puteți realiza valorificarea. Accesul și utilizarea de către dvs. a 

Site-ului web al Furnizorului pentru a vă administra Punctele și a le valorifica în schimbul unor Recompense My 

Choice este supusă termenilor și condițiilor publicate de furnizor, disponibile pe Site-ul web al Furnizorului. 

Fiecare Recompensă My Choice poate face obiectul unor termeni și condiții suplimentare ale comerciantului terț 

participant care a oferit respectiva Recompensă My Choice. Pentru a consulta termenii și condițiile respectivului 

comerciant, faceți clic pe link-ul „Termeni și condiții” din pagina cu detalii despre Recompensele My Choice de 

pe Site. 

 

(iv) UPS My Choice® Points – Modificare și încetare. UPS își rezervă dreptul 

de a schimba sau modifica programul UPS My Choice® Points, oricare dintre Stimulentele prevăzute prin 

program și orice politică aferentă programului, în orice moment, din orice motiv, precum și dreptul de a 

modifica valoarea la care pot fi valorificate Punctele, de a fuziona programul UPS My Choice® Points cu un alt 

program sau de a modifica modul în care sunt primite, calculate sau valorificate Punctele. UPS poate întrerupe 

sau suspenda programul UPS My Choice® Points ca funcționalitate a serviciului UPS My Choice® în orice 

moment și din orice motiv. UPS poate suspenda sau anula, la propria sa discreție absolută, dreptul Dvs. de a 

participa la programul UPS My Choice® Points din orice motiv, inclusiv dacă UPS consideră că ați încălcat sau 

ați acționat contrar prevederilor prezentei secțiuni 9.5 din Drepturile utilizatorului final sau legislației aplicabile 

sau că ați acționat într-un mod care prejudiciază interesele UPS sau pur și simplu fără niciun motiv. În termen de 

6 (șase) luni de la încetarea programului UPS My Choice® Points, de la încetarea prezentului Contract, de la 

încetarea dreptului Dvs. de a accesa și utiliza serviciul UPS My Choice® sau de la anularea dreptului Dvs. de a 

participa la programul UPS My Choice® Points, nu veți mai putea să revendicați Punctele. Sunteți de acord că 
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UPS nu va mai avea nicio obligație suplimentară față de Dvs. în ceea ce privește orice puncte nevalorificate, 

odată ce această perioadă de 6 (șase) luni s-a încheiat. 

 

UPS își rezervă dreptul de a anula contul aferent programului UPS My Choice® Points, dacă contul dvs. 

rămâne inactiv pe o perioadă de minimum 2 (doi) ani. În consecință, odată ce începeți să participați la programul 

UPS My Choice® Points, dacă nu primiți Punctele până la încheierea cu succes a serviciului logistic aferent 

unui Stimulent ales de Dvs. în termen de 2 (doi) ani de la participarea Dvs. inițială sau de la ultimul Stimulent 

înregistrat pentru care ați primit Puncte, UPS își rezervă dreptul de a anula contul Dvs. aferent programului UPS 

My Choice® Points. Înțelegeți și sunteți de acord că anularea de către UPS a programului UPS My Choice® 

Points va genera indisponibilitatea valorificării tuturor Punctelor asociate respectivului cont și Dvs. nu veți putea 

câștiga și/sau valorifica alte Puncte. Dacă contul Dvs. aferent programului UPS My Choice® Points este 

restaurat după anulare, UPS, la propria sa latitudine, poate face din nou disponibile pentru valorificare orice 

Puncte pe care le-ați acumulat anterior. UPS, la propria sa latitudine exclusivă, va alege dacă va restaura sau nu 

contul Dvs. sau orice eventuale Puncte, după anulare. 

 

Perioada de 6 (șase) luni pentru valorificarea Punctelor descrisă anterior în prezenta secțiune 9.5(c)(iv) nu se 

aplică (A) dacă UPS vă anulează contul aferent programului UPS My Choice® Points în conformitate cu cel 

de-al doilea alineat din prezenta secțiune 9.5(c)(iv) sau litera (B) dacă alegeți să nu mai utilizați serviciul UPS 

My Choice®. 

 

Următoarele se adaugă sub forma unei noi propoziții la finalul secțiunii 9.5(d) din Drepturile 

utilizatorului final: 

Dvs. înțelegeți că aveți dreptul de a primi un preaviz în scris de 10 zile calendaristice dacă valoarea tarifelor și 

taxelor care urmează a fi încasate prin metoda de plată diferă față de valoarea de plată imediat anterioară, însă 

vă obligați să renunțați la acest preaviz dacă noua valoare de plată nu depășește valoarea de plată anterioară cu 

mai mult decât diferența față de costul serviciilor pe care le-ați solicitat de la data la care s-a procesat ultima 

încasare prin metoda Dvs. de plată. 

Următoarele se adaugă sub forma unui nou alineat la finalul secțiunii 9.5 litera (d) din 

Drepturile utilizatorului final: 

 

ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA APLICABILĂ, INCLUSIV ÎN CEEA CE PRIVEȘTE 

RĂSPUNDEREA PENTRU VĂTĂMARE PERSONALĂ SAU DREPTURILE PREVĂZUTE PRIN LEGE 

CARE NU POT FI TRANSFERATE ÎN VIRTUTEA LEGISLAȚIEI DIN NEW YORK, ÎN NICIO SITUAȚIE 

PĂRȚILE UPS NU VOR FI RĂSPUNZĂTOARE FAȚĂ DE DVS. CU PRIVIRE LA SERVICIILE UPS MY 

CHOICE®, INCLUSIV CU PRIVIRE LA PROGRAMUL UPS MY CHOICE® POINTS, LA 

PARTICIPAREA LA STIMULENTE ȘI LA VALORIFICAREA PUNCTELOR SAU LA ORICE PREJUDICII 

CARE REZULTĂ DIN GREȘELI, OMISIUNI, ÎNTRERUPERI, ȘTERGERI ALE FIȘIERELOR, ERORI, 

DEFECTĂRI, VIRUȘI, ÎNTÂRZIERI OPERAȚIONALE SAU DE TRANSMITERE SAU ORICE 

PROBLEME DE PERFORMANȚĂ, INDIFERENT DACĂ REZULTĂ SAU NU DINTR-UN EVENIMENT 

FORTUIT, DINTR-O EROARE DE COMUNICARE, DINTR-UN FURT, DISTRUGERE SAU ACCES 

NEAUTORIZAT LA ÎNREGISTRĂRILE, PROGRAMELE SAU SERVICIILE UPS. SINGURELE MĂSURI 

REPARATORII DE CARE PUTEȚI BENEFICIA CONSTAU ÎN ÎNCETAREA UTILIZĂRII SERVICIILOR 

UPS MY CHOICE®, INCLUSIV A PROGRAMULUI UPS MY CHOICE® POINTS, ȘI ÎN 

VALORIFICAREA TUTUROR PUNCTELOR ACUMULATE.  

 

Este adăugată o nouă secțiune 9.5(d)(i) din Drepturile utilizatorului final, astfel:  

(i) Condițiile MC sunt formate, în ordinea crescătoare a priorității, din Tarifele/Termenii 

și condițiile de serviciu UPS pentru expedierile de colete în Statele Unite, disponibile la 

<https://www.ups.com/us/en/help-center/legal-terms-conditions/tariff.page>; Ghidul UPS privind prețurile și 

serviciile, disponibil la <https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/retail_rates.pdf>, descrierea 

Serviciilor personale și comerciale UPS My Choice®, disponibilă la 

<https://www.ups.com/us/en/services/tracking/mychoice.page> și 

<https://www.ups.com/us/en/services/tracking/my-choice-for-business.page>, după caz, secțiunea 9.5 din 

Drepturile utilizatorului final și Acordul privind arbitrajul diferendelor, care prevede arbitrajul obligatoriu al 

pretențiilor pentru fiecare caz în parte (cu excepțiile prevăzute în mod expres), disponibil la 

<http://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/terms/claims-legal-action.html>, în vigoare la data 

Serviciilor MC Logistics, fiecare dintre aceste acte fiind încorporat în mod expres prin trimitere în termenii și 

https://www.ups.com/us/en/help-center/legal-terms-conditions/tariff.page
https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/retail_rates.pdf)
https://www.ups.com/us/en/services/tracking/mychoice.page
https://www.ups.com/us/en/services/tracking/my-choice-for-business.page
http://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/terms/claims-legal-action.html
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condițiile aplicabile Serviciilor personale și comerciale UPS My Choice®. Dvs. confirmați în mod expres că ați 

citit, ați înțeles și ați fost de acord cu Tarifele/Termenii și condițiile de serviciu UPS pentru expedierile de colete 

în Statele Unite, cu Ghidul UPS privind prețurile și serviciile și cu Acordul privind arbitrajul diferendelor, și că 

acceptați aplicarea acestora. 

Următoarele se adaugă sub forma unui nou alineat în secțiunea 9.5(i) din Drepturile 

utilizatorului final:  

O Entitate MC poate, în orice moment, la latitudinea sa exclusivă și nelimitată, și fără preaviz, 

să modifice, să suspende și/sau să întrerupă integral sau parțial Serviciile MC Logistics, fără a fi răspunzătoare 

față de Dvs. sau de vreun terț.  

Secțiunea 10.3 este modificată pentru a include secțiunea 9.5 litera (c) punctele (ii), (iii) și (iv) 

din Drepturile utilizatorului final. 

 

9.6 Serviciile de urmărire sub marcă (UPS® Branded Tracking Services). Dacă sunteți rezident al 

Statelor Unite la momentul încheierii acestui Contract, sunteți de acord, de asemenea, că prevederile din 

Contractul de urmărire sub marcă UPS® (Branded Tracking) disponibil la 

<https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/branded-tracking.pdf> vor reglementa utilizarea de către 

Dvs. a serviciului ® Branded Tracking furnizat de UPS, dacă UPS vă acordă autorizația separată de a utiliza 

acest serviciu. 

10 Prevederi generale; Diverse  

10.1 Funcția UPS Hazardous Material. 

(a) Restricții. Sunteți de acord să folosiți funcția UPS Hazardous Materials (i) pentru a 

facilita expedierea mărfurilor și a materialelor periculoase menționate în Contractul de servicii Hazmat pe 

perioada de valabilitate a acestui Contract și (ii) numai în țările și teritoriile menționate în Contractul de servicii 

Hazmat pentru care este disponibil serviciul de materiale periculoase. 

(b) Denegare de responsabilitate. UPS NU GARANTEAZĂ ȘI NU DECLARĂ ÎN 

NICIUN FEL: (i) CĂ FUNCȚIA UPS HAZARDOUS MATERIALS VA TRANSMITE LA UPS 

INFORMAȚIILE NECESARE SAU VA GENERA DOCUMENTAȚIA NECESARĂ FĂRĂ ERORI SAU 

ÎNTRERUPERI SAU (ii) CĂ FUNCȚIA UPS HAZARDOUS MATERIALS ESTE CONFORMĂ CU 

TOATE CONVENȚIILE, ACORDURILE MULTILATERALE, ACORDURILE BILATERALE, 

DIRECTIVELE, LEGILE SAU REGULAMENTELE APLICABILE ÎN LEGĂTURĂ CU TRANSPORTUL 

AERIAN ȘI TERESTRU DE MĂRFURI PERICULOASE. 

(c) Despăgubire. TREBUIE, PE CHELTUIALA DVS. EXCLUSIVĂ, SĂ 

DESPĂGUBIȚI ȘI SĂ EXONERAȚI DE ORICE RĂSPUNDERE PERSOANELE CARE TREBUIE 

COMPENSATE DE UPS ÎN CAZ DE PREJUDICIU SUFERIT DE PERSOANELE CARE TREBUIE 

COMPENSATE DE UPS CAUZAT DE UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. ȘI/SAU DE ANGAJAȚII, 

AGENȚII SAU CONTRACTANȚII DVS. A FUNCȚIEI UPS HAZARDOUS MATERIALS. 

10.2 Modificarea Drepturilor utilizatorului final. UPS își rezervă dreptul să modifice Drepturile 

utilizatorului final la propria sa discreție și în orice moment prin publicarea versiunii revizuite pe 

<https://www.ups.com/assets/resources/media/ro_RO/EUR.pdf> sau comunicându-vă Dvs. noua versiune spre 

examinare. Orice modificări ale acestor Drepturi ale utilizatorului final, incluzând și fără a se limita la 

modificările aduse clauzelor de denegare de responsabilitate sau de limitare a responsabilității, vor înlocui 

versiunile anterioare ale Drepturilor utilizatorului final pentru orice utilizare a Tehnologiei UPS care are loc 

după publicarea sau comunicarea versiunii modificate a Drepturilor utilizatorului final, iar folosirea în 

continuare a Tehnologiei UPS după publicarea sau comunicarea versiunii modificate a Drepturilor utilizatorului 

final reprezintă acordul Dvs. față de aceste modificări. Modificările nu se vor aplica la Software. Contractul 

valabil la momentul în care primiți o anumită versiune de Software vor guverna în orice moment utilizarea 

versiunii respective de Software. 

10.3 Menținerea în vigoare a anumitor condiții după reziliere. Indiferent de încetarea acestui 

Contract, indiferent de motiv, următoarele Secțiuni ale acestor Drepturi ale utilizatorului final vor rămâne în 

vigoare după încetare: Secțiunile Drepturilor utilizatorului final 1.1(b), 1.1(c), 1.1(d) 3.3(d), 3.3(e), 3.3(f), 

https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/branded-tracking.pdf
https://www.ups.com/assets/resources/media/ro_RO/EUR.pdf
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3.7(d), 3.7(e), 5.5(b), 5.5(c), 5.6(b), 5.6(c), 5.7(d), 5.8(b) (ultima propoziție), 5.11 (ultima propoziție), 6.2, 

9.1(b), 9.4(c), 9.4(d), 9.5(j), 9.5(k), 10.1(b) și 10.1(c).  
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ANEXA A LA DREPTURILE UTILIZATORULUI FINAL 

 

DEFINIȚII 

Termenii definiți mai jos sunt utilizați în Drepturile utilizatorului final.  

 

Administrator înseamnă un utilizator autorizat de Client care are dreptul de a administra utilizarea de către 

Dvs. a unei Tehnologii UPS. 

API înseamnă Interfață de programare a aplicațiilor. 

Documentația tehnică API se referă la documentația tehnică care conține instrucțiuni, inclusiv orice mostre de 

coduri pentru programe software pentru computer, pentru crearea de interfețe pentru Developer Kit API, puse la 

dispoziție de UPS și orice actualizări ale acestora, incluzând, fără a se limita la, Ghidul TradeAbility API Guide, 

toate reprezentând Secrete comerciale ale Părților UPS. 

APList este definit în Secțiunea 8.2(a) a Drepturilor utilizatorului final. 

Aplicație (Aplicații) înseamnă produsul (produsele) Dvs. software sau website-ul (website-urile) Dvs. care 

accesează un Developer Kit API. 

Date de facturare înseamnă Informații care sunt informații electronice de facturare transmise de UPS Dvs. (sau 

Furnizorului de servicii de facturare, dacă este cazul).  

Format de fișier înseamnă unul sau mai multe formate de fișier disponibile de la UPS și confirmate mutual de 

UPS și de Dvs. Fiecare dintre aceste formate de fișier pot fi modificate periodic de UPS în conformitate cu acest 

Contract. 

Condiții generale înseamnă porțiunea Contractului pe care ați semnat-o sau acceptat-o clicând pe butonul 

corespunzător. Versiunile clicabile ale Condițiilor generale sunt incluse în acest document. 

Contractul de servicii Hazmat desemnează un contract semnat de Dvs. și UPSI pentru transportul de mărfuri și 

materiale periculoase, inclusiv, fără limitare, Contractul pentru Transportul Materialelor Periculoase, Contractul 

pentru Transportul Internațional de Mici Pachete cu Mărfuri Periculoase, Contractul pentru Transportul 

Internațional de Mărfuri Periculoase, Contractul pentru Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase în 

Cantități Exceptate sau Contractul pentru Transportul de Mărfuri Periculoase în Cantități Exceptate. 

Interfețe înseamnă interfețele cu API-urile UPS Developer Kit găzduite pe Sistemele UPS pe care le-ați 

dezvoltat Dvs. în conformitate cu Documentația tehnică UPS și cu acest Contract. 

Scopuri interne înseamnă utilizarea de către Client în cadrul propriilor activități comerciale (sau dacă sunteți 

persoană fizică, utilizarea în calitate de consumator), pentru procesarea și gestionarea expedierilor oferite către 

UPSI, numai în beneficiul Dvs., nu al altora. Pentru mai multă claritate, Scopurile interne nu includ revânzări, 

distribuiri, redistribuiri sau aprobarea accesului la Tehnologia sau Informațiile UPS unor părți terțe, utilizarea 

Tehnologiei sau Informațiilor UPS în decursul prestării de servicii în calitate de Furnizor de servicii, cu excepția 

cazului în care UPS a aprobat o astfel de utilizare în scris separat (de ex., pe un Bon de comandă pentru 

schimbul de date) sau utilizarea Tehnologiei sau Informațiilor UPS în vederea furnizării de servicii de transport 

sau logistică unei părți terțe.  

LID înseamnă denumirea dată unui anumit loc real. 

Cont de acces la sistem înseamnă un Cont de acces la Sistemul UPS CampusShip care corespunde adresei unui 

Client. 

Persoană înscrisă în My Choice are înțelesul conferit în Secțiunea 3.7(a) a Drepturilor utilizatorului final. 

Înregistrare a consimțirii pentru înscrierea în My Choice are înțelesul conferit în Secțiunea 3.7(c)(iii) a 

Drepturilor utilizatorului final. 

Notificarea de consimțire la înscrierea în My Choice are înțelesul conferit în Secțiunea 3.7(c)(i). a Drepturilor 

utilizatorului final. 

Informații My Choice Enrollment are înțelesul conferit în Secțiunea 3.7(a) a Drepturilor utilizatorului final. 
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Materiale de marketing pentru My Choice Enrollment:  

 

 

 

 

PLD înseamnă un ansamblu de informații de identificare a unui pachet, numit și nivel de detaliu al pachetului, 

care este definit și utilizat de Părțile UPS cu anumite Tehnologii UPS. 

Elemente de securitate înseamnă, acreditările emise de UPS, specific Dvs., care permit un acces limitat la 

Tehnologia UPS, la latitudinea exclusive a UPS.  Examples of Security Elements include parola și identificarea 

pentru profilul UPS menținut la ups.com (cunoscute anterior drept Parola și Identificarea Mea UPS), Cheia 

Promotorului UPS Developer Kit API, Cheia de acces la UPS Developer Kit API și identificatorul de client 

generat de OAuth, secretul clientului, tokenul de acces și tokenul ce nu presupune reautentificare, ce permit un 

acces limitat la tehnologia UPS Developer Kit API găzduită în Sistemele UPS. Pentru claritate, datele Dvs. de 

acces asociate cu un furnizor terță parte de date de acces (de ex., Facebook) și utilizate în scopurile funcției de 

autentificare unică pe profilul UPS menținut la ups.com nu sunt Elemente de Securitate.  

Furnizorul de servicii își are definiția menționată în al treilea paragraf al Condițiilor generale. 

Cont de acces înseamnă un cont de acces la o Tehnologie UPS alocată unui utilizator pentru Tehnologia UPS 

respectivă. 

Soluție a unui Terț înseamnă orice tehnologie dezvoltată de o Persoană care nu este o parte în prezentul 

Contract și care vă este acordată pe bază de licență, care este aprobată pentru distribuire de către UPS și asigură 

acces la Sistemele UPS. Soluțiile UPS Ready care accesează UPS Developer Kit API sunt un tip de Soluție a 

unui Terț. 

Locație UPS Access Point înseamnă orice locație de servicii UPS Access Point® care primește și păstrează 

pachete livrate de UPS pentru ridicare de către destinatarul final.  

Aplicația UPS Access Point înseamnă o Aplicație care cuprinde o Interfață la Funcționalitatea UPS Access 

Point a UPS Locator API sau care include insertul UPS Locator sau o porțiune a fișierului APList. 

Concurent UPS înseamnă (a) orice companie de transport sau de logistică; (b) Federal Express, United States 

Postal Service și DHL; sau (c) orice entitate care controlează, este controlată sau se află sub control comun 

împreună cu oricare dintre entitățile din secțiunea (a) sau (b) a acestei definiții. 

API-urile UPS Developer Kit înseamnă toate API-urile pentru sistemele UPSI identificate de UPS drept API-

uri UPS Developer Kit. API-urile UPS Developer Kit le includ pe cele listate în „API-urile UPS Developer Kit” 

din Drepturile utilizatorului final, Anexa B. 

UPSI înseamnă oricare sau toate sucursalele și/sau diviziile United Parcel Service, Inc. 

UPS Bulk Data Service(s) se referă la serviciile de date identificate drept „UPS Bulk Data Services” în Anexa 

B a Drepturilor utilizatorului final. 
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Persoanele care trebuie compensate de UPS înseamnă fostele și actualele Părți UPS, precum și succesorii și 

cesionarii acestora. 

UPS Mobile App se referă la orice aplicații software furnizate de UPS, care sunt proiectate să descarce și să 

ruleze wireless pe sistemul de operare al telefonului mobil (de exemplu: Apple iOS sau Google Android) și să 

acceseze o anumită Tehnologie UPS. 

Soluție(i) UPS Ready înseamnă orice produs(e) de software sau serviciu(i) găzduit(e) pe care UPS le-a aprobat 

pentru distribuire și pe care le-a desemnat drept o „Soluție UPS Ready” care includ Interfețe la Sistemele UPS și 

sunt acordate pe bază de licență sau puse la dispoziția unei Persoane non-UPSI. 

Condițiile generale de transport / servicii UPS înseamnă documentul(ele) referitoare la o anumită țară sau un 

anumit teritoriu care descriu serviciile UPS de expediere de pachete mici și deplasare de mărfuri disponibile 

pentru țara respectivă sau teritoriul respectiv, condițiile generale ale acestor servicii și tarifele aplicabile. 

Condițiile generale de transport/servicii UPS aplicabile multor țări și teritorii pot fi găsite pe pagina pentru țara 

respectivă sau teritoriul respectiv de pe site-ul UPS.com. De exemplu, în Statele Unite, Condițiile generale de 

transport / servicii UPS includ: (a) Tarifele/Termenii și condițiile de serviciu UPS pentru expedierile de colete în 

Statele Unite (UPS Tariff/Terms and Conditions of Service for Package Shipments in the United States), 

disponibile la <https://www.ups.com/us/en/help-center/legal-terms-conditions/tariff.page>; (b) Ghidul UPS 

privind prețurile și serviciile (UPS Rate and Service Guide), disponibil la 

<https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/retail_rates.pdf>; și (c) Termenii și condițiile UPS pentru 

contractele de transport aerian în Statele Unite, Canada și internațional (UPS Air Freight Terms And Conditions 

Of Contract For UPS Air Freight Services In The United States, Canada, And International), disponibile la 

l<https://www.ups.com/us/en/help-center/legal-terms-conditions/air-freight.page> . 

Website-uri UPS înseamnă site-ul <https://www.ups.com/> („UPS.com”) și orice alt site Internet aflat sub 

controlul sau administrat de Părțile UPS sau care poate fi accesat prin intermediul Tehnologiei UPS. 

Utilizator furnizor înseamnă orice angajat al unui Furnizor terț autorizat de Client să acceseze și să utilizeze 

tehnologia UPS CampusShip în numele Clientului prin intermediul unui Cont de acces stabilit de Client pentru 

acest Utilizator furnizor, iar acest Cont de acces este asociat cu adresa Furnizorului și nu permite decât 

expedierea la o listă prestabilită de Adrese ale Clientului. 

https://www.ups.com/
https://www.ups.com/us/en/help-center/legal-terms-conditions/tariff.page
https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/retail_rates.pdf
https://www.ups.com/us/en/help-center/legal-terms-conditions/air-freight.page
https://www.ups.com/


 

 

ANEXA B 

Tehnologia UPS 

În lista de mai jos este prezentată Tehnologia UPS valabilă la data intrării în vigoare a acestor Drepturi ale 

utilizatorului final. UPS poate modifica periodic Tehnologia UPS prin adăugare sau eliminare. Utilizarea 

Tehnologiilor UPS suplimentare va fi reglementată prin secțiunile aplicabile ale Contractului de față.

API-urile UPS Developer Kit 

UPS® Tracking API 

UPS® Rating API 

UPS® Landed Cost Quoting and Parts API 

UPS® Address Validation API și UPS Street Level 

Address Validation API 

UPS® Time in Transit API 

UPS® Shipping API 

UPS Signature Tracking™ API 

TForce Freight® Shipping API 

TForce Freight® Rating API 

TForce Freight® Pickup API 

UPS® Locator API 

software UPS® File Download for Quantum View™ 

UPS® Pickup (Collection) API 

UPS Delivery Intercept™ API 

TForce Freight® Pickup Ground Freight API 

UPS TradeAbility™ API 

UPS® Electronic Manifest Service 

UPS® Promo Discount API 

UPS® Account Validation API 

UPS Smart Pickup™ API 

UPS® Open Account API 

UPS Paperless™ Document API 

Soluția UPS® Customer Visibility Interface API 

UPS® Customized Alert Retail API 

UPS® Retail Application API 

UPS® Returns Manager API 

UPS My Choice® Eligibility API și UPS My Choice® 

Enrollment API 

UPS® Locator API for UPS Access Point Locations 

UPS® Incremental PLD API 

UPS® Pre-Notification API 

UPS® Dangerous Goods API 

UPS® Pub Sub Tracking API 

UPS® RFID Encoder API 

Tehnologiile UPS accesate prin internet 

Tehnologia UPS CampusShip™ 

UPS® PLD Certification Tool 

Quantum View™ Data Service 

Quantum View Manage™ Service 

Quantum View Manage™ for Importers Service 

UPS® Claims on the Web Service 

UPS® Returns Manager 

UPS® Billing Technology 

UPS® Billing Center 

UPS.com™ Shipping (UPS Internet Shipping) 

UPS.com™ TForce Freight® Shipping 

UPS.com™ Tracking (inclusiv Signature Tracking) 

(colete mici/transport aerian) 

UPS.com™ Calculate Time and Cost (colete 

mici/transport aerian) 

UPS.com™ Void a Shipment 

UPS.com™ Order Supplies 

UPS.com™ Forms for Export 

UPS.com™ Find Locations 

UPS® Service Center Locator Maintenance Service 

Serviciul UPS TradeAbility™ 

UPS® Retail Package Drop Off 

UPS Paperless™ Invoice/Paperless Document Setup 

Process 

UPS® Schedule a Pickup (colete mici/transport 

aerian) 

UPS Hundredweight Service™ (CWT) Rating 

UPS.com™ Alert Customization Tool 

UPS.com™ Manage Inbound Charges 

TForce Freight® Bill of Lading 

TForce Freight® Tracking 

TForce Freight® Rating 

TForce Freight® Notify 

TForce Freight® Pickup 

TForce Freight® Images 

TForce Freight® Reporting 

TForce Freight® Customize 

UPS Supply Chain Solutions Symphony® 

UPS® Trailer Reservation System 

UPS® Virtual Assistant  
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Software UPS 

Software-ul UPS WorldShip® 

Instrumentul UPS WorldShip Migration Assistant 

Software-ul UPS® CrossWare 

UPS CampusShip™ Scheduled Import Tool 

Software-ul UPS® UPSlink 

Software-ul UPS® File Download for Quantum 

View™ 

UPS® Locator Plug-In for UPS Access Point 

Locations 

UPS International Shipping Plug-in  

Insertul UPS® External Address Book 

Insertul UPS® Thermal Printer 

 

UPS Bulk Data Services 

UPS Data Exchange Services: 

     Delivery by EDI 

     Delivery by FTP 

     Delivery by Physical Media 

UPS® Locator APList File for UPS Access Point 

Locations 

UPS® Host Manifest Upload Service 

UPS® Email Invoice 

 

UPS Value Added Services 

Funcția UPS® Customized Alerts 

UPS.com™ Marketplace Shipping 

Quantum View Notify™ Service 

UPS My Choice® for Business 

Serviciul UPS My Choice® 

UPS® Urmărire Sub Marcă 
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ANEXA C 

TERITORIU PERMIS 

 

Tehnologia UPS Teritoriu permis 

API-urile UPS Developer Kit 
Toate țările și teritoriile, cu excepția Teritoriului 

restricționat 

Tehnologiile UPS accesate prin internet 
Toate țările și teritoriile, cu excepția Teritoriului 

restricționat 

Software-ul UPS WorldShip®  
Toate țările și teritoriile, cu excepția Teritoriului 

restricționat 

Software-ul UPS® CrossWare 
Toate țările și teritoriile, cu excepția Teritoriului 

restricționat 

UPS CampusShip™ Scheduled Import Tool 

Toate țările, cu excepția următoarelor: Angola, Anguilla, 

Antigua și Barbuda, Armenia, Aruba, Barbados, Belarus, 

Insulele Virgine Britanice, Brunei, Cambodgia, Curaçao, 

Dominica, Insulele Fiji, Georgia, Grenada, Guadelupa, 

Guam, Guernsey, Guineea, Guyana, Haiti, Islanda, Irak, 

Jamaica, Jersey, Laos, Liban, 

Libia, Liechtenstein, Macedonia de Nord, Madagascar, 

Malawi, Mali, Mauritania, Monaco, Montserrat, Nepal, 

Réunion, Senegal, Sint Maarten, St. Kitts și Nevis, Saint 

Lucia, Saint Vincent și Grenadinele, Suriname, Tanzania, 

Trinidad și Tobago, Ucraina, Uzbekistan și Teritoriul 

restricționat 

Software-ul UPS® UPSlink 
Toate țările și teritoriile, cu excepția Teritoriului 

restricționat 

Software-ul UPS® File Download for Quantum 

View™ 
Statele Unite 

UPS® Locator Plug-In for UPS Access Point 

Locations 

Canada, Italia, Mexic, Polonia, Puerto Rico, Regatul Unit și 

Statele Unite 

UPS International Shipping Plug-in  Canada, Mexic și Statele Unite 

Insertul UPS® External Address Book 
Toate țările și teritoriile, cu excepția Teritoriului 

restricționat 

Insertul UPS® Thermal Printer 
Toate țările și teritoriile, cu excepția Teritoriului 

restricționat 

Instrumentul UPS WorldShip Migration Assistant 
Canada, China, Germania, Mexic, Regatul Unit și Statele 

Unite 

UPS Data Exchange Services 
Conform specificării din Bonul de comandă pentru 

schimbul de date aplicabil 

UPS® Locator APList File for UPS Access Point 

Locations 

Toate țările și teritoriile, cu excepția Teritoriului 

restricționat 

UPS® Host Manifest Upload Service Statele Unite 

UPS® Email Invoice 

Australia, Austria, Belgia, Brazilia, Canada, Republica 

Cehă, Danemarca, Finlanda, Franța (inclusiv teritoriile sale 

de peste mări), Germania, Hong Kong, Ungaria, Irlanda, 

Italia, Japonia, Mexic, Țările de Jos (inclusiv Bonaire, Saba 

și Sint Eustatius), Norvegia, Polonia, Portugalia, Singapore, 

Coreea de Sud, Spania, Suedia, Elveția, Thailanda, Regatul 

Unit și Statele Unite 

Funcția UPS® Customized Alerts 

Austria, Belgia, Canada, Danemarca, Franța (inclusiv 

teritoriile sale de peste mări), Germania, Italia, Mexic, 

Țările de Jos (inclusiv Bonaire, Saba și Sint Eustatius), 

Polonia, Puerto Rico, Spania, Regatul Unit și Statele Unite 

UPS.com™ Marketplace Shipping 

Canada, China, Franța (inclusiv teritoriile sale de peste 

mări), Germania, India, Italia, Japonia, Spania, Regatul 

Unit și Statele Unite 
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Tehnologia UPS Teritoriu permis 

Quantum View Notify™ Service 
Toate țările și teritoriile, cu excepția Teritoriului 

restricționat 

UPS My Choice® for Business 

Africa de Sud, Albania, Algeria, Angola, Arabia Saudită, 

Argentina, Australia, Austria, Azerbaidjan, Bahamas, 

Bahrain, Bangladesh, Belgia, Bermuda, Bolivia, Bosnia și 

Herțegovina, Brazilia, Bulgaria, Burundi, Camerun, 

Canada, Chile, China, Cipru, Columbia, Republica Congo, 

Coreea de Sud, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croația, 

Danemarca, Djibouti, Ecuador, Egipt, El Salvador, Elveția, 

Estonia, Emiratele Arabe Unite, Etiopia, Filipine, Finlanda, 

Franța, Germania, Ghana, Gibraltar, Grecia, Guatemala, 

Honduras, Hong Kong, India, Indonezia, Insulele Cayman, 

Insulele Virgine Americane, Iordania, Irlanda, Israel, Italia, 

Jamaica, Japonia, Kazahstan, Kenya, Kuweit, Letonia, 

Lituania, Luxemburg, Macao, Malawi, Malaysia, Malta, 

Maroc, Mauritius, Mexic, Moldova, Mozambic, Nicaragua, 

Nigeria, Norvegia, Noua Zeelandă, Oman, Pakistan, 

Panama, Paraguay, Peru, Polonia, Portugalia, Puerto Rico, 

Qatar, Regatul Unit, Republica Cehă, Republica 

Dominicană, România, Rwanda, Rusia, Serbia, Singapore, 

Slovacia, Slovenia, Spania, Sri Lanka, Statele Unite, 

Suedia, Taiwan, Tanzania, Thailanda, Trinidad și Tobago, 

Tunisia, Turcia, Țările de Jos, Ucraina, Uganda, Ungaria, 

Uruguay, Venezuela,  Vietnam, Zambia și Zimbabwe. 

 Serviciul UPS My Choice® 

Albania, Algeria, Angola, Argentina, Australia, Austria, 

Azerbaidjan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Belgia, 

Bermuda, Bolivia, Bosnia și Herțegovina, Brazilia, 

Bulgaria, Burundi, Camerun, Canada, Insulele Cayman, 

Chile, China, Columbia, Republica Congo, Costa Rica, 

Croația, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Djibouti, 

Republica Dominicană, Ecuador, Egipt, El Salvador, 

Estonia, Etiopia, Finlanda, Franța, Germania, Ghana, 

Gibraltar, Grecia, Guatemala, Honduras, Hong Kong, 

Ungaria, India, Indonezia, Irlanda, Israel, Italia, Côte 

d’Ivoire, Japonia, Iordania, Kazahstan, Kenya, Coreea de 

Sud, Kuweit, Letonia, Lituania, Luxemburg, Macao, 

Malawi, Malaysia, Malta, Mauritius, Mexic, Moldova, 

Maroc, Mozambic, Țările de Jos, Noua Zeelandă, 

Nicaragua, Nigeria, Norvegia, Oman, Pakistan, Panama, 

Paraguay, Peru, Filipine, Polonia, Portugalia, Puerto Rico, 

Qatar, România, Rusia, Rwanda, Arabia Saudită, Serbia, 

Singapore, Slovenia, Africa de Sud, Spania, Sri Lanka, 

Suedia, Elveția, Taiwan, Tanzania, Thailanda, Tunisia, 

Turcia, Insulele Virgine Americane, Uganda, Ucraina, 

Emiratele Arabe Unite, Regatul Unit, Statele Unite, 

Uruguay, Venezuela, Vietnam, Zambia și Zimbabwe 

 


