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Termeni şi condiţii generale 

 

Acest joc este operat de Travian Games GmbH, Wilhelm-Wagenfeld Straße 22, 
80807 Munchen, Germania sau de una dintre companiile sale asociate, denumită 
în continuare TRAVIAN GAMES. Serviciile furnizate în cadrul acestui joc sunt 

furnizate exclusiv în baza acestor Termeni şi condiţii (Termenii). 
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§ 1 Sferă de aplicare 

(1) Prezenţii Termeni se aplică tuturor contractelor, ofertelor, livrărilor şi 
serviciilor prezente şi viitoare ale TRAVIAN GAMES. Prin prezenta obiectăm 

în mod expres faţă de aplicabilitatea oricăror termeni şi condiţii ale 
utilizatorilor jocurilor (denumiţi în continuare „utilizator”). Orice termeni şi 
condiţii ale utilizatorilor se vor aplica numai dacă TRAVIAN GAMES şi-a 

furnizat în prealabil acordul în scris. 

(2)  În afara acestor Termeni, se vor aplica regulile jocului aplicabil în fiecare 

caz, regulile forumurilor aplicabile în fiecare caz, reglementările privind 
protecţia datelor şi instrucţiunile pentru joc afişate pe site-ul Web al 
jocului. 

(3) Prezenţii Termeni vor fi publicaţi în exclusivitate pe site-urile Web ale 
jocului. Ei pot fi descărcaţi de asemenea în memoria internă a unui 

dispozitiv local, stocaţi pe un suport de date permanent sau imprimaţi. 
Termenii pot fi de asemenea trimişi prin poştă, în baza acordului scris al 
utilizatorului (prin fax, scrisoare sau e-mail). 

(4) Termenii le sunt aplicabili tuturor utilizatorilor jocului. La acceptarea 
contractului de utilizare a jocului, utilizatorul îi acceptă ca obligatorii. La 

înregistrarea pentru joc, utilizatorului i se va cere să accepte Termenii. Ei 
vor fi aplicabili oricărei utilizări a jocului.  

(5) TRAVIAN GAMES le oferă jocul numai consumatorilor definiţi conform 

Secţiei 13 a Codului civil german [BGB]. Se interzice utilizarea jocului 
pentru obţinerea de profituri sau în orice alte scopuri comerciale. Au 
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dreptul de a participa la joc numai persoanele în vârstă de optsprezece 

(18) ani la momentul înregistrării. Minorii au dreptul de a participa la joc 
numai dacă reprezentantul lor legal şi-a acordat consimţământul înainte de 

înregistrarea pentru joc. La înregistrarea pentru joc, utilizatorul confirmă 
în mod expres că a atins vârsta de optsprezece ani (18) şi, pentru minori, 
că are consimţământul reprezentantului său legal. TRAVIAN GAMES poate 

determina că acordul reprezentantului legal nu este suficient. 

§ 2 Modificarea Termenilor de către TRAVIAN GAMES 

(1) TRAVIAN GAMES îşi rezervă dreptul de a modifica sau completa în orice 
moment prezenţii Termeni, cu efect în viitor, dacă se va considera că acest 
lucru este necesar (de exemplu pentru a-i adapta în vederea conformării 

cu situaţia juridică şi cu legislaţia curentă, pentru a extinde spectrul 
serviciilor TRAVIAN GAMES etc.) şi cu condiţia ca astfel să nu creeze 

discriminarea cu rea credinţă a utilizatorului. Utilizatorul va fi notificat cu 
privire la orice modificări ale prezenţilor Termeni, într-o manieră adecvată. 
Această notificare va fi făcută pe site-ul Web TRAVIAN GAMES, prin 

deschiderea unei ferestre noi la conectarea pe platforma de joc, prin 
trimiterea unui mesaj în joc în contul personal al utilizatorului sau prin e-

mail, către adresa de e-mail specificată de utilizator. În toate cazurile, 
utilizatorul va fi informat cu privire la modificare şi printr-o notificare 

evidenţiată la următoarea sa conectare pe site-ul Web.  

(2) Utilizatorul poate obiecta faţă de modificările Termenilor, în scris, în 
interval de o (1) lună de la notificare şi de la accesul la informaţie, de pildă 

prin trimiterea unui e-mail către protest@traviangames.com, pentru a-şi 
preciza obiecţiunea. 

(3) În cazul în care utilizatorul nu obiectează faţă de Termenii modificaţi în 
interval de o (1) lună de la notificare şi de la accesul la informaţie, 
Termenii modificaţi sau completaţi vor deveni obligatorii.  

(4) În cazul în care utilizatorul obiectează în cadrul intervalului de preaviz, 
TRAVIAN GAMES va avea dreptul de a rezilia contractul fără niciun preaviz, 

ceea ce va rezulta în ştergerea contului de joc. Termenii originali vor 
continua să fie valabili până în momentul rezilierii contractului. În acest 
caz, utilizatorul poate cere ca creditele activate anterior, dar neutilizate să 

fie transferate pe un alt server de joc naţional sau să i se ramburseze 
suma plătită pentru astfel de credite. Utilizatorul poate solicita 

rambursarea creditelor alocate caracteristicilor premium care au fost 
activate şi a căror perioadă de utilizare nu începuse încă în momentul în 
care jocul sau serverul de joc a fost întrerupt. Creditele alocate 

caracteristicilor premium activate anterior, a căror perioadă de utilizare 
începuse în momentul în care jocul sau serverul de joc a fost întrerupt nu 

vor fi rambursate.  

(5) În notificarea referitoare la modificări, TRAVIAN GAMES va atrage în mod 
specific atenţia cu privire la posibilitatea unei obiecţii şi anulări, la perioada 

de preaviz şi consecinţele legale, mai ales consecinţele lipsei de obiecţii. 
Utilizatorul este sfătuit să se menţină la curent cu cea mai recentă 

versiune a Termenilor şi regulilor jocului. 
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§ 3 Descrierea serviciului 

(1) Serviciul oferit de TRAVIAN GAMES constă în furnizarea site-urilor Web ale 
jocului şi a jocului în sine. TRAVIAN GAMES le oferă jocul utilizatorilor 

înregistraţi, în mod gratuit, într-o manieră care permite utilizarea jocului; 
numai jocul în sine este gratuit, utilizatorul fiind răspunzător pentru orice 
costuri suplimentare (cum ar fi pentru transmisiile de date, hardware şi 

software). În plus, TRAVIAN GAMES îi permite utilizatorului să 
achiziţioneze credite contra cost, care îi permit utilizatorului, la propria 

discreţie, să activeze caracteristici premium ce oferă funcţii suplimentare şi 
opţiuni de joc şi ar putea crea avantaje în joc şi în cadrul activităţilor de 
joc. Creditele se aplică numai jocului, serverului de joc naţional relevant şi 

pentru contul de joc din care au fost achiziţionate. Creditele nu pot fi 
schimbate sau returnate. Detalii suplimentare despre credite şi 

caracteristici premium sunt furnizate în § 6-7. 

(2) Utilizarea jocului le este deschisă numai utilizatorilor care au acceptat un 
contract de utilizare a jocului prin înregistrarea lor şi şi-au creat un cont de 

joc. Utilizarea jocului este permisă din momentul în care a fost acceptat un 
contract de utilizare a jocului şi în care TRAVIAN GAMES a deschis un cont 

de joc pentru utilizator pentru serverul de joc în cauză. În acest scop, 
utilizatorul primeşte dreptul de bază, netransferabil, de utilizare a funcţiilor 

gratuite ale jocului în versiunea curentă a acestuia. Utilizatorul nu are 
automat dreptul la acceptarea unui contract de utilizare a jocului sau la 
deschiderea unui cont de joc. În pofida reglementărilor diferite aplicabile 

fiecărui joc sau server de joc, utilizatorul nu poate avea decât un (1) 
singur cont de joc. Detalii suplimentare despre acceptarea unui contract de 

utilizare a jocului şi deschiderea unui cont de joc sunt furnizate în § 4. 

(3) Jocul şi serverele de joc, valoarea creditelor şi caracteristicile premium 
sunt permanent actualizate, schimbate, extinse şi modificate, pentru a 

păstra jocul interesant pentru cât mai mulţi utilizatori, pe termen lung. În 
consecinţă, utilizatorul obţine numai dreptul de a utiliza jocul, creditele şi 

caracteristicile premium în versiunea lor curentă, în orice moment. 
Utilizatorul nu are dreptul de a solicita păstrarea jocului, creditelor şi 
caracteristicilor premium în versiunea curentă în momentul semnării 

contractului. 

(4) La discreţia TRAVIAN GAMES, jocul se subdivide în servere de joc 

individuale. Jocul şi serverele de joc individuale sunt organizate în reprize 
de joc sau ca joc în dezvoltare continuă, la discreţia TRAVIAN GAMES. 
Serverul de joc în cauză va fi resetat la sfârşitul reprizei de joc. Utilizatorul 

nu are dreptul de a-şi păstra situaţia sau poziţia din joc pe care a atins-o 
în acest moment sau de a şi-o transfera pe un alt mediu de joc. Utilizatorul 

nu are nici dreptul de a-şi transfera contul de joc pe un alt server de joc. 
Termenul „repriză de joc” va fi utilizat mai jos şi dacă jocul este organizat 
ca joc în dezvoltare continuă pe termen lung; în acest caz, termenul 

„repriză de joc” are semnificaţia de „durată de joc”. Acelaşi principiu se 
aplică şi termenului „server de joc”. 

(5) La sfârşitul unei reprize de joc, utilizatorul poate solicita să i se transfere 
pe un alt server de joc naţional orice credite activate anterior, dar 
neutilizate. Creditele alocate caracteristicilor premium activate anterior, a 

căror perioadă de utilizare nu începuse încă în momentul în care jocul sau 
serverul de joc a fost întrerupt, vor fi rambursate. Creditele alocate 
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caracteristicilor premium activate anterior, a căror perioadă de utilizare 

începuse în momentul în care jocul sau serverul de joc a fost întrerupt nu 
vor fi rambursate. 

(6) Transferul creditelor poate avea loc fie făcându-le disponibile într-un cont 
de joc central, fie prin trimiterea unui e-mail. Utilizatorul este responsabil 
să se asigure că primeşte şi păstrează un astfel de e-mail. Ca gest de 

bunăvoinţă, TRAVIAN GAMES îi poate retrimite utilizatorului codul prin e-
mail, într-un interval de maximum şase (6) luni de la trimiterea e-mailului 

original. 

(7) TRAVIAN GAMES îşi rezervă dreptul de a sista funcţionarea jocului sau a 
serverelor de joc individuale în orice moment, fără a avea obligaţia de a 

preciza motivele. TRAVIAN GAMES va acorda un preaviz corespunzător cu 
privire la sistarea jocului sau a funcţionării serverului de joc. În această 

privinţă, (5) li se va aplica oricăror credite activate anterior sau oricăror 
caracteristici premium activate anterior. 

 

§ 4 Acceptarea unui contract de utilizare a jocului şi deschiderea unui 
cont de joc 

(1) Calitatea de membru începe din momentul acceptării unui contract de 
utilizare a jocului şi al deschiderii unui cont de joc pentru un server de joc 

de către TRAVIAN GAMES. 

(2) La completarea formularului de înregistrare, utilizatorul face o ofertă 
angajantă de acceptare a unui contract de utilizare a jocului pe termen 

nedefinit. În acest scop, toate câmpurile de date din formularul de 
înregistrare trebuie completate în întregime. Fiecare contract de utilizare a 

jocului se referă la participarea pe un server de joc specific al jocului, cu 
un cont specific. 

(3) Utilizatorul trebuie să se înregistreze personal. Nu este permisă 

înregistrarea de către terţe părţi, cu precădere terţe părţi care 
înregistrează persoane individuale la diverşi furnizori de teleservicii în 

scopuri obţinerii de profituri (servicii de înregistrare sau de înscriere). 

(4) TRAVIAN GAMES va confirma primirea cererii pentru un contract de 
utilizare a jocului pe termen nedefinit prin trimiterea unui e-mail către 

adresa de e-mail oferită la înregistrare. În acest mesaj de confirmare, 
utilizatorul va primi un link de activare. Clicarea linkului de activare va 

activa contul de joc pentru serverul de joc selectat de utilizator. Prin 
activarea contului de joc, TRAVIAN GAMES acceptă simultan cererea 
pentru un contract de utilizare a jocului. Utilizatorul nu are automat 

dreptul la un contract de utilizare a jocului şi la deschiderea unui cont de 
joc. 

 

§ 5 Informaţii privind revocarea 

Dreptul de revocare 
 

Utilizatorul îşi poate retrage declaraţia contractuală de acceptare a unui 
contract de utilizare a jocului şi de a achiziţiona credite, sub formă de 
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text (de ex. scrisoare, fax sau e-mail), într-un interval de paisprezece 

(14) zile, fără a trebui să-şi declare motivele. Perioada de preaviz începe 
în momentul în care această informaţie este primită sub formă de text, 

dar nu înainte de semnarea contractului şi nici înainte ca TRAVIAN 
GAMES să-şi fi îndeplinit obligaţia de informare potrivit articolului 246 § 
2, corelat cu § 1 secţiunile 1 şi 2 ale Legii introductive a Codului civil 

german [EGBGB] şi obligaţiile potrivit § 312g secţiunea 1 paragraful 1 a 
Codului civil german, corelat cu articolul 246 § 3 a Legii introductive a 

Codului civil german. Trimiterea la timp a preavizului de revocare va fi 
considerată suficientă pentru respectarea termenului de revocare. 

Orice revocare va fi trimisă către: 

 

Travian Games GmbH 

Rechtsabteilung  

Wilhelm-Wagenfeld-Str. 22 

80807 Munchen 

Germania  

  

Fax: +49 (0)89 – 324.915.970 (Germania) 

E-mail: protest@traviangames.com 

Consecinţele revocării: 

 
În eventualitatea unei revocări efective, serviciile primite de ambele 
părţi vor fi returnate şi orice beneficii derivate din utilizarea lor (de ex. 

dobânda acumulată) vor fi cedate. Dacă utilizatorul nu poate returna 
serviciile şi utilizarea către TRAVIAN GAMES (de ex. beneficiile) deloc 

sau o poate face doar parţial ori în stare deteriorată, utilizatorul trebuie 
să compenseze sau să cedeze valoarea către TRAVIAN GAMES. Aceasta 
poate avea totuşi drept consecinţă obligaţia utilizatorului de a efectua 

plăţile în conformitate cu contractul pentru perioada rămasă până la 
revocare. Orice obligaţie de rambursare a plăţilor trebuie îndeplinită în 

termen de treizeci (30) de zile. Această perioadă începe pentru utilizator 
când acesta emite declaraţia de revocare, iar pentru TRAVIAN GAMES în 
momentul primirii respectivei declaraţii. 

 
Atenţionare specială: 

 
Dreptul de revocare al utilizatorului expiră prematur în cazul în care con-
tractul de utilizare a jocului sau contractul de achiziţionare a creditelor 

este executat în întregime de ambele părţi la cererea expresă a utilizato-
rului înainte ca utilizatorul să-şi fi exercitat dreptul de revocare. 

 
Sfârşitul informaţiilor privind revocarea 

 

Utilizatorul este sfătuit să precizeze numele de utilizator, contul de joc şi serverul 

de joc, în câmpul subiect al preavizului de revocare, prin e-mail. 
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§ 6 Bani de joc şi credite 

(1) TRAVIAN GAMES îi poate oferi utilizatorului un serviciu în joc care 
simulează metode de plată în cadrul jocului („bani de joc”). Banii de joc 

sunt deblocaţi prin anumite acţiuni ale utilizatorului în cadrul jocului. 
Utilizatorul este conştient de faptul că banii de joc sunt o funcţie de joc şi 
nu bani reali. Orice schimb sau înlocuire a banilor de joc cu bani reali între 

utilizatori se interzice în mod expres. În orice situaţie, schimbul banilor de 
joc cu bani reali nu este posibil.  

(2) TRAVIAN GAMES îi poate de asemenea oferi utilizatorului un serviciu în joc 
care permite deblocarea unor caracteristici premium („credite”). Creditele 
sunt achiziţionate de către utilizator contra cost, dar pot fi deblocate şi de 

anumite acţiuni ale utilizatorului în cadrul jocului, la discreţia TRAVIAN 
GAMES. Creditele sunt valabile numai pentru jocul, serverul de joc naţional 

respectiv şi contul de joc prin care au fost achiziţionate. Utilizatorul este 
conştient de faptul că creditele sunt o funcţie de joc şi nu bani reali. Orice 
schimb sau înlocuire a creditelor cu bani reali se interzice în mod expres. 

Orice schimb cu bani reali sau returnare a creditelor este interzisă.  

(3) Numărul creditelor de alocat, banii de joc de utilizat şi condiţiile 

respectivelor caracteristici premium sunt afişate în lista corespunzătoare 
din joc.  

(4) Dacă formularea sau contextul utilizat nu prevede în alt fel, termenul 
„vânzare” în legătură cu transferul creditelor semnifică „transferul către 
utilizator al dreptului de bază, netransferabil de a utiliza creditele, drept 

limitat în timp la repriza de joc pentru care trebuie realizat un anumit 
serviciu.” În consecinţă, „cumpărare” se referă la „achiziţionarea dreptului 

de bază, netransferabil de a utiliza creditele, drept limitat în timp la repriza 
de joc, de către utilizator.” Termenii „cumpărător”, „vânzător”, „vânzare” 
şi „achiziţie” şi alţi termeni similari au semnificaţii analoage.  

(5) Fără să aducă atingere tuturor celorlalte contracte şi drepturi ale TRAVIAN 
GAMES, dreptul de utilizare a creditelor încetează în toate situaţiile când 

încetează contractul de utilizare a jocului dintre TRAVIAN GAMES şi 
utilizator, cu precădere dacă este revocat. În această situaţie, utilizatorul 
poate cere să i se transfere pe alt server de joc naţional creditele activate 

anterior şi neutilizate.  

(6) Valoarea creditelor variază în funcţie de tariful ales şi poate fi modificată în 

orice moment. Cele mai recente cerinţe tehnice şi de altă natură în orice 
moment sunt afişate pe site-ul Web al jocului. 

 

 

§ 7 Caracteristici premium 

(1) Creditele îi permit utilizatorului să deblocheze caracteristici premium în 
timpul jocului. TRAVIAN GAMES îşi rezervă dreptul de a cere ca pentru 
deblocarea caracteristicilor premium să fie utilizaţi banii de joc.  

(2) TRAVIAN GAMES le oferă utilizatorilor caracteristici premium pentru 
joc, la discreţia sa. Îndeosebi, acestea pot fi următoarele caracteristici 

premium: 
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• Articol: obiect virtual care îi este disponibil utilizatorului în timpul reprizei 

de joc (de ex. mobilier)  

• Artefact: obiect virtual care îi este disponibil utilizatorului în timpul 

reprizei de joc sau pentru un interval mai scurt şi care îi oferă utilizatorului 
unul sau mai multe avantaje în timpul jocului (de ex. o armură cu 
caracteristici speciale) 

• Expert: funcţie suplimentară care îi oferă utilizatorului unul sau mai 
multe avantaje unice în timpul jocului (de ex. invocarea comercianţilor 
NPC [„personaj nejucabil”]). 

• Stimulent: funcţie suplimentară care îi oferă utilizatorului unul sau mai 
multe avantaje în timpul jocului pentru o anumită perioadă (de ex. 
extragerea îmbunătăţită a materiilor prime) 

• Calitatea de membru premium: funcţie suplimentară care-i permite 
utilizatorului să aibă o gamă de funcţii extinsă pentru joc (de ex. acces la 

statistici) 

• Cărţi de colecţionat: cărţi de colecţionat virtuale, care reprezintă o 
compilaţie aleatorie de caracteristici premium de acelaşi sau de alt tip; 

fiecare carte de colecţionat reprezintă o caracteristică premium  

• „Wheel of fortune”: achiziţia unei caracteristici premium aleasă aleatoriu, 

cu ajutorul creditelor sau banilor de joc.  

Site-ul Web al respectivului server de joc afişează caracteristicile premium 

ofertate, la ce tarife, ce funcţii îndeplinesc şi care sunt cerinţele pentru ele. 
TRAVIAN GAMES îşi rezervă dreptul de a introduce caracteristici premium 
noi.  

(3) În măsura în care TRAVIAN GAMES oferă cărţi de colecţionat, TRAVIAN 
GAMES va avea grijă ca valoarea cărţilor de colecţionat achiziţionate să 

fie echivalentă cu creditele alocate. TRAVIAN GAMES îşi rezervă dreptul 
de a pune la dispoziţie un sistem pentru joc sau serverele de joc 
individuale în cadrul cărora utilizatorul să poată schimba una sau mai 

multe dintre cărţile de colecţionat pe care le-a achiziţionat cu una sau 
mai multe cărţi de colecţionat şi/sau bani de joc.  

(4) În măsura în care TRAVIAN GAMES oferă „wheel of fortune”, TRAVIAN 
GAMES va avea grijă ca valoarea caracteristicilor premium achiziţionate 
să fie cel puţin echivalentă cu creditele alocate. 

(5) TRAVIAN GAMES îşi rezervă dreptul de a furniza utilizatorilor o 
platformă pentru joc sau serverele de joc individuale, în cadrul căreia 

utilizatorii să poată schimba între ei caracteristicile premium sau să 
facă comerţ cu ele. 

(6) TRAVIAN GAMES îşi rezervă dreptul de a oferi în orice moment 

caracteristici premium noi sau de a modifica caracteristici premium 
individuale sau de a nu le mai oferi. În această situaţie, TRAVIAN 

GAMES va oferi alte caracteristici în schimb şi/sau rambursa creditele 
alocate utilizatorului la opţiunea utilizatorului dacă au fost deja activate 
caracteristici premium a căror durată de utilizare nu începuse încă în 

momentul modificării sau în momentul în care acestea nu mai sunt 
oferite pe viitor. Caracteristicile premium activate anterior, a căror 

durată de utilizare începuse deja în momentul modificării sau în 
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momentul în care acestea nu mai sunt oferite pe viitor nu vor fi 

rambursate. 

(7) În cazul în care contractul de utilizare a jocului dintre TRAVIAN GAMES 

şi utilizator încetează (de pildă prin revocare sau prin sistarea jocului 
sau a unui server de joc), caracteristicile premium activate anterior a 
căror durată de utilizare începuse deja în momentul revocării nu vor fi 

rambursate, chiar şi dacă durata lor de utilizare nu a expirat încă. 
Utilizatorul poate solicita rambursarea creditelor pentru caracteristicile 

premium activate anterior a căror durată de utilizare nu începuse încă 
în momentul acestei sistări. 

 

§ 8 Termeni de plată, compensare, drepturi de reţinere 

(1) TRAVIAN GAMES va avea dreptul de a cere o plată în avans pentru 

achiziţionarea de credite. Plata este cuvenită din partea utilizatorului la 
achiziţionarea dreptului de bază de utilizare a creditelor restricţionat la 
repriza de joc. TRAVIAN GAMES oferă diverse metode de plată. TRAVIAN 

GAMES va asigura de asemenea o metodă de plată anonimă, dacă aceasta 
este posibilă din punct de vedere tehnic şi rezonabilă pentru TRAVIAN 

GAMES. Utilizatorul nu are dreptul de a cere furnizarea sau păstrarea 
anumitor metode de plată de către TRAVIAN GAMES. Plăţile vor fi debitate 

din contul bancar sau cardul de credit oferit de utilizator sau vor fi 
percepute în alt mod, la opţiunea utilizatorului. 

(2) Toate serviciile de plată vor fi procesate de TG Payment GmbH pentru 

TRAVIAN GAMES. TG Payment GmbH este responsabilă doar pentru 
procesarea tuturor serviciilor de plată. Utilizatorul poate efectua plata 

către TG Payment GmbH cu efectul decontării datoriei, adică îşi 
îndeplineşte obligaţia de plată faţă de TRAVIAN GAMES efectuând plata 
către TG Payment GmbH. TRAVIAN GAMES are dreptul de a dezvălui în 

acest scop datele utilizatorului faţă de TG Payment GmbH, în măsura în 
care acest lucru este necesar pentru calculul sumei şi pentru încheierea de 

cont cu utilizatorul. Mai mult, TRAVIAN GAMES are dreptul de a furniza 
către TG Payment GmbH datele utilizatorului, în măsura în care acest lucru 
este necesar pentru recuperarea creanţelor. 

(3) Dacă debite directe sau debite directe revocate sunt returnate către 
TRAVIAN GAMES ca rezultat al unor acţiuni pentru care este responsabil 

utilizatorul, TRAVIAN GAMES are dreptul de a întrerupe serviciile şi de a 
bloca imediat contul de joc al utilizatorului. Acest lucru nu aduce atingere 
obligaţiei utilizatorului de a plăti taxa. Utilizatorul poate solicita ca blocarea 

contului său de joc să fie revocată, plătindu-şi taxele plus o taxă de 
procesare. Utilizatorul plăteşte costurile pentru repetarea plăţii taxei 

datorate şi taxa de procesare. Taxa de procesare acoperă costurile pentru 
debitele returnate sau revocări, blocarea contului, notificarea privind 
blocarea şi revocarea blocării sau deschiderea unui cont nou. În cazul în 

care o plată este returnată sau revocată, taxa de procesare se ridică la 
echivalentul a 5 €. Utilizatorul poate proba că nu s-au produs daune sau că 

nu au fost ocazionate niciun fel de costuri sau că acestea sunt substanţial 
mai mici. Nu este posibilă revocarea blocării pentru următoarele ţări: 
Egipt, Algeria, Armenia, Azerbaidjan, Bahrain, Djibouti, Indonezia, Irak, 

Yemen, Iordania, Qatar, Kuweit, Liban, Libia, Maroc, Mauritania, Oman, 
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Regiunea Autonomă Palestiniană, Arabia Saudită, Somalia, Sudan, Tunisia, 

Emiratele Arabe Unite, Vietnam şi Sahara Occidentală. 

(4) Creditele alocate caracteristicilor premium activate anterior a căror durată 

de utilizare începuse deja vor fi rambursate proporţional cu durata blocării. 
În legătură cu aceasta, avantajul pe care utilizatorul este posibil să-l fi 
câştigat prin caracteristicile premium în timpul perioadei de blocare va fi 

luat în considerare prin compensare. 

(5) Utilizatorul poate invoca dreptul de compensare numai pentru cereri 

reconvenţionale necontestate sau declarate valabile din punct de vedere 
legal de către TRAVIAN GAMES. Utilizatorul îşi poate exercita dreptul de 
retenţie numai dacă cererea sa reconvenţională este bazată pe aceeaşi 

relaţie contractuală. Se interzice orice atribuire a pretenţiilor utilizatorului 
împotriva TRAVIAN GAMES către terţe părţi. 

 

§ 9 Obligaţiile utilizatorului 

(1) Un utilizator nu poate avea concomitent mai multe conturi pentru un 

singur server de joc. Utilizatorului i se permite totuşi să aibă concomitent 
câte un cont pe diverse servere de joc. TRAVIAN GAMES îşi rezervă dreptul 

de a permite mai multe conturi de joc per utilizator pentru un joc sau 
servere de joc individuale. În această situaţie, TRAVIAN GAMES îi va indica 

acest lucru utilizatorului într-o manieră adecvată. 

(2) Utilizatorul se obligă să respecte legile şi reglementările în vigoare pentru 
el când utilizează toate jocurile şi site-urile Web operate de TRAVIAN 

GAMES. Utilizatorul se obligă de asemenea să respecte regulile 
corespunzătoare fiecărui joc. În plus, se obligă să se abţină de la 

următoarele acţiuni: 

 Răspândirea declaraţiilor cu conţinut abuziv, hărţuitor sau violent sau cu 
conţinut care elogiază violenţa sau cu conţinut provocator, sexist, obscen, 

pornografic, rasist, reprobabil din punct de vedere moral ori cu alt conţinut 
ofensator sau interzis (care include toate numele din cadrul jocului, de ex. 

numele de utilizator, numele avatarului, numele satului, oraşului, alianţei, 
breslei, tribului, clanului, vehiculului, insulei, asociaţiei etc.).  

 Insultarea, hărţuirea, ameninţarea, intimidarea sau calomnierea şi jenarea 

altor utilizatori.  

 Răspândirea declaraţiilor cu conţinut publicitar, religios sau politic (care 

include toate numele din cadrul jocului, de ex. numele de utilizator, 
numele avatarului, numele satului, oraşului, alianţei, breslei, tribului, 
clanului, vehiculului, insulei, asociaţiei etc.) 

 Spionarea, dezvăluirea sau răspândirea de informaţii personale sau 
confidenţiale ale altor utilizatori sau angajaţi ai TRAVIAN GAMES sau orice 

altă desconsiderare a sferei private a altor utilizatori sau a angajaţilor 
TRAVIAN GAMES. 

 Răspândirea declaraţiilor neadevărate privind rasa, religia, sexul, 

orientarea sexuală, originea, statutul social al altor utilizatori sau al 
angajaţilor TRAVIAN GAMES (care include toate numele din cadrul jocului, 

de ex. numele de utilizator, numele avatarului, numele satului, oraşului, 
alianţei, breslei, tribului, clanului, vehiculului, insulei, asociaţiei etc.). 



10 
 

 Spionarea, dezvăluirea sau răspândirea de informaţii confidenţiale ale 

TRAVIAN GAMES. 

 Răspândirea declaraţiilor neadevărate despre TRAVIAN GAMES (care 

include toate numele din cadrul jocului, de ex. numele de utilizator, 
numele avatarului, numele satului, oraşului, alianţei, breslei, tribului, 
clanului, vehiculului, insulei, asociaţiei etc.). 

 Darea drept angajat al TRAVIAN GAMES sau al unei companii afiliate sau 
partenere a TRAVIAN GAMES.  

 Utilizarea de imagini, fotografii, grafică, materiale video, piese muzicale, 
sunete, texte, nume de marcă, titluri, nume, software sau alte conţinuturi 
protejate legal, fără acordul deţinăto(rului/rilor) drepturilor sau fără să 

aibă permisiunea de a face acest lucru prin lege sau prevedere juridică.  

 Utilizarea de conţinut interzis sau ilegal.  

 Utilizarea de erori de programare (erori).  

 Acţiuni care duc la supraîncărcarea serverelor şi/sau pot afecta negativ în 
mare măsură utilizarea jocului de către alţi utilizatori. 

 Piratarea sau spargerea codurilor şi/sau încurajarea sau incitarea la 
piratare sau spargere de coduri.  

 Răspândirea de software piratat şi/sau încurajarea sau incitarea la 
răspândirea de software piratat.  

 Încărcarea de fişiere care conţin viruşi, troieni, viermi sau date distruse.  

 Folosirea sau răspândirea de programe software automate, programe 
software cu macrocomenzi sau alte programe software utilitare pentru 

trişat.  

 Modificarea jocului, site-urilor Web ale jocului sau a unor părţi ale 

acestora.  

 Utilizarea de programe software care permit aşa-numita „minare a datelor” 
sau care interceptează sau culeg în orice manieră informaţii aferente 

jocului.  

 Întreruperea transmisiilor către şi de la serverele de joc şi serverele site-

urilor Web ale jocului.  

 Infiltrarea în serverele jocului sau serverele site-ului Web al jocului. 

 

(3) Utilizatorul are dreptul de a utiliza jocul doar prin browserele Web 
obişnuite. Se interzice expres orice altă utilizare prin alte programe, 

scripturi sau alte instrumente ajutătoare. 

(4) Utilizatorul se obligă să respecte regulile jocului. 

(5) TRAVIAN GAMES doar oferă o platformă pentru comunicare între jucători; 

utilizatorul răspunde de conţinutul acestei comunicări. Platforma este 
oferită doar în scopul comunicărilor privitoare la joc. Aglomerarea 

platformei de comunicare cu mesaje, scrisori în lanţ, sisteme tip „bulgăre 
de zăpadă” sau orice alte forme de comunicări nesolicitate este strict 
interzisă. 
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(6) Nerespectarea oricărora dintre regulile şi obligaţiile enunţate de la (1) la 

(5) poate duce, după un preaviz de avertizare, la blocarea imediată sau 
ştergerea contului de joc sau la încetarea imediată a contractului de 

utilizare a jocului, în baza unor motive rezonabile. În situaţia încălcărilor 
grave, avertizarea nu este necesară. O încălcare este deosebit de gravă 
dacă, luându-se în considerare toate faptele şi circumstanţele cazului 

individual şi ţinându-se cont atât de interesele TRAVIAN GAMES, cât şi de 
cele ale utilizatorului, nu poate fi de aşteptat ca TRAVIAN GAMES să 

anticipeze alte încălcări. 

(7) TRAVIAN GAMES îşi rezervă dreptul de a-i interzice utilizatorului să se 
înregistreze din nou pentru joc în viitor, în urma blocării permanente sau a 

ştergerii contului de joc sau a revocării extraordinare a contractului de 
utilizare a jocului. 

(8) Jocurile şi serverele de joc au scopul de a le furniza utilizatorilor 
divertisment, pentru cât mai mult timp posibil. Pentru a asigura funcţia 
jocurilor şi a serverelor de joc conform contractului, TRAVIAN GAMES are 

prin urmare interesul de a-i opri pe alţi utilizatori să nu respecte interdicţia 
de a folosi programe, scripturi şi instrumente ajutătoare suplimentare. 

TRAVIAN GAMES are dreptul de a utiliza programe adecvate pentru a 
detecta astfel de încălcări ale obligaţiilor contractuale de către utilizatori şi 

de a-l identifica pe respectivul utilizator în situaţia în care TRAVIAN GAMES 
are o suspiciune bine întemeiată că un utilizator acţionează prin încălcarea 
obligaţiilor sale contractuale. Utilizatorului i se va atrage în mod expres 

atenţia asupra politicii de confidenţialitate a TRAVIAN GAMES. 

(9) Utilizatorul trebuie să se asigure că parola de acces pe care a primit-o 

rămâne secretă şi, din motive de securitate, să-şi schimbe cu regularitate 
parola. Dacă o terţă parte accesează contul de joc al utilizatorului după ce 
a obţinut datele de acces din cauză că utilizatorul nu a asigurat în mod 

adecvat aceste date împotriva accesului de către alţi utilizatori, utilizatorul 
va fi tratat ca şi cum el însuşi ar fi acţionat în acest fel. Utilizatorul are 

libertatea de a dovedi că nu a acţionat în acest fel şi că şi-a asigurat în 
mod adecvat contul de joc împotriva accesului de către alţi utilizatori. 

(10) Dacă nu se precizează altfel în prezenţii Termeni sau în orice alt acord cu 

utilizatorul, TRAVIAN GAMES va comunica în mod normal cu utilizatorul 
prin e-mail. Utilizatorul se va asigura că e-mailurile trimise de TRAVIAN 

GAMES către adresa de e-mail oferită de utilizator în momentul 
înregistrării sau mai târziu ajung efectiv la el. Acest lucru se va asigura 
prin setarea adecvată a filtrului de spam şi verificarea regulată a adresei 

sale. În alte privinţe, TRAVIAN GAMES îşi rezervă dreptul de a alege liber 
forma de corespondenţă pentru orice alte comunicări scrise. 

(11) Când utilizatorul contactează TRAVIAN GAMES, utilizatorul este sfătuit 
să-şi declare numele de jucător, serverul de joc şi contul de joc la care se 
referă solicitarea. 

 

§ 10 Defecte ale jocului 

(1) TRAVIAN GAMES asigură utilizarea jocului şi a site-urilor Web ale jocului de 
către utilizator în versiunea existentă la momentul respectiv. Fără să se aducă 
atingere oricăror reclamaţii în situaţia existenţei unor defecte ale jocului sau pe 
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site-urile Web ale jocului, utilizatorul nu are dreptul de a cere ca o anumită stare 

şi/sau sferă funcţională a jocului să fie menţinută sau configurată.    

(2) Ca o contribuţie la funcţionarea corespunzătoare a jocului, utilizatorul este 

sfătuit să probeze întotdeauna în mod adecvat orice defecte care survin în joc 
sau în orice alte materiale sau servicii ale TRAVIAN GAMES şi, cu precădere, să le 
reclame, documentând orice mesaje de eroare apărute. 

(3) Pentru protecţia utilizatorului şi cu precădere din motive probatoare, 
utilizatorului i se recomandă să adreseze orice notificări privind defectele către 

TRAVIAN GAMES în scris (prin fax, scrisoare sau e-mail).  

(4) TRAVIAN GAMES nu îşi va asuma nicio garanţie în sens legal, dacă nu s-a 
convenit altfel în mod expres în scris. 

§ 11 Răspunderea TRAVIAN GAMES 

(1) În măsura în care TRAVIAN GAMES furnizează servicii gratuite, TRAVIAN 

GAMES nu va răspunde în nicio situaţie pentru niciun fel de daune în afara 
acelora provocate prin neglijenţă gravă sau cu intenţie. În eventualitatea 
oricăror defecte ale titlului, TRAVIAN GAMES va fi răspunzătoare dincolo 

de acestea doar pentru defectele ascunse fraudulos.  

(2) În măsura în care TRAVIAN GAMES solicită o taxă pentru servicii, TRAVIAN 

GAMES va avea răspundere nelimitată în caz de intenţie şi neglijenţă 
gravă. În plus, TRAVIAN GAMES răspunde de încălcarea neglijentă a 

obligaţiilor contractuale esenţiale sau de încălcarea unei garanţii. 
Obligaţiile contractuale esenţiale sunt definite ca acele obligaţii care permit 
aplicarea corespunzătoare a contractului în primul rând, a căror încălcare 

periclitează îndeplinirea obiectului contractului şi pe a cărui îndeplinire 
utilizatorul se poate baza. în cazul din urmă, totuşi, TRAVIAN GAMES nu 

este răspunzătoare de daune care nu sunt tipice şi nu au putut fi 
prevăzute. Perioada de limitare pentru reclamaţiile formulate în 
conformitate cu paragrafele 2-4 este de doi ani. TRAVIAN GAMES nu este 

răspunzătoare de nicio încălcare neglijentă simplă a altor obligaţii.  

(3) Limitările şi exonerările de răspundere de mai sus nu se vor aplica în 

eventualitatea morţii, rănirii şi/sau deteriorării sănătăţii sau în 
eventualitatea în care TRAVIAN GAMES acceptă o răspundere. 
Răspunderea TRAVIAN GAMES în baza Legii garanţiei produselor şi în baza 

sferei de aplicare a § 44a a Legii germane privind telecomunicaţiile [TKG] 
rămâne neafectată.  

(4) Dauna previzibilă se limitează la suma de 100 € (o sută) per cont de joc.  

(5) În alte privinţe, orice răspundere pentru recuperarea datelor utilizatorului 
se limitează ca sumă la costurile necesare recuperării datelor care s-ar fi 

pierdut chiar şi dacă ar fi fost luate măsuri rezonabile pentru copierea de 
rezervă a datelor în mod regulat sau care pot fi recuperate din materiale 

de date lizibile de către maşină, contra unui cost rezonabil, chiar şi dacă 
nu au fost luate în niciun alt fel măsuri rezonabile pentru copierea de 
rezervă a datelor în mod regulat. 

(6) Limitările şi exonerările de răspundere de mai sus se vor aplica şi în ceea 
ce priveşte răspunderea angajaţilor, muncitorilor, asociaţilor, 

reprezentanţilor şi agenţilor delegaţi ai TRAVIAN GAMES, cu precădere în 
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favoarea acţionarilor, angajaţilor, reprezentanţilor, organelor executive şi 

membrilor acestora cu privire la răspunderea lor personală. 

(7) Orice modificare a sarcinii probaţiunii în dezavantajul utilizatorului nu este 

supusă reglementărilor menţionate mai sus. 

 

§ 12 Durata contractului şi rezilierea 

(1) Contractele dintre utilizator şi TRAVIAN GAMES privind utilizarea versiunii 
de bază a serverelor de joc sunt pe perioadă nedeterminată, dacă nu se 

determină altfel în oferta specifică a TRAVIAN GAMES. 

(2) Contractul de utilizare a jocului poate fi reziliat în orice moment de către 
ambele părţi, cu un preaviz de patru săptămâni. 

(3) Nu este necesară motivarea rezilierii cu preaviz. 

(4) Dreptul părţilor la rezilierea fără preaviz a contractului de utilizare a jocului 

din motive întemeiate rămâne neafectat de prevederile de mai sus. Pentru 
o astfel de reziliere fără preaviz trebuie furnizate motivele. 

(5) Fără a se aduce atingere la § 9, în mod deosebit TRAVIAN GAMES are 

dreptul de a da preaviz de reziliere a contractului de utilizare a jocului 
pentru motive întemeiate dacă: 

 utilizatorul nu şi-a folosit contul de joc pentru o perioadă descrisă în 
detaliu în regulile jocului, în urma primirii unei notificări în acest 

sens din partea TRAVIAN GAMES; 

 utilizatorul schimbă sau înlocuieşte creditele cu bani reali. 

(6) Din motive tehnice, până la ştergerea permanentă a datelor utilizatorului şi 

a contului de joc va trece o perioadă de câteva zile. 

(7) Rezilierea unui contract de utilizare a jocului şi/sau a unui cont de joc 

trebuie făcută în scris. Faxul sau e-mailul sunt de asemenea considerate 
forme scrise valabile. 

(8) În cazul rezilierii contractului de utilizare a jocului, nu va avea loc niciun 

schimb al banilor de joc cu bani reali, acelaşi lucru aplicându-se şi 
creditelor, cu excepţia cazului descris în § 2. Vă rugăm să consultaţi § 7 cu 

privire la conversia caracteristicilor premium activate anterior în 
eventualitatea unei revocări. 

(9) Utilizatorul poate cere în orice moment ştergerea conturilor de joc şi/sau a 

datelor sale prin intermediul contactelor enumerate în joc. Această 
ştergere poate dura câteva zile. Valabilitatea contului de utilizator al 

jocului va rămâne neafectată de această ştergere. 

 

§ 13 Protecţia datelor şi publicitatea 

(1) TRAVIAN GAMES va trata toate datele personale pe care utilizatorul le 
remite în timpul relaţiilor contractuale cu strictă confidenţialitate şi în 

conformitate cu toate reglementările relevante în materie de protecţie a 
datelor.  
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(2) Din motive tehnice, participarea la joc şi la serviciile aferente jocului nu 

este posibilă fără salvarea datelor utilizatorului. Prin solicitarea de a 
deschide un cont de joc sau prin utilizarea serviciilor aferente jocului, 

utilizatorul acceptă salvarea şi prelucrarea electronică a datelor sale. 

(3) În cazul în care un utilizator solicită ştergerea completă a datelor sale, 
acest lucru duce automat la ştergerea tuturor conturilor sale de joc pe care 

le-a creat în jocurile operate de TRAVIAN GAMES şi la rezilierea 
contractului de utilizare a jocului.  

(4) La ştergerea contului, TRAVIAN GAMES va şterge datele utilizatorului din 
sistemul său. TRAVIAN GAMES îşi menţine totuşi dreptul de a 
continua să-l informeze pe utilizator cu privire la noutăţi prin e-

mailuri după ştergerea contului (de exemplu, pentru a-l informa pe 
utilizator despre activarea noilor servere de joc după dezactivarea 

automată a unui server de joc). Utilizatorul poate, desigur, să-şi 
retragă consimţământul în orice moment, în scris (de ex. prin e-
mail), fără să suporte niciun cost, în afara costurilor ocazionate de 

transmiterea revocării scrise (la tarife de bază). Utilizatorului i se 
va da de asemenea posibilitatea, în toate informaţiile trimise de 

TRAVIAN GAMES şi în toate buletinele informative, de a refuza să 
accepte să mai primească informaţii şi de a trimite o revocare în 

acest sens. 

(5) Utilizatorul cunoaşte faptul că site-urile Web şi jocurile operate de 
TRAVIAN GAMES pot fi parţial finanţate prin publicitate. În consecinţă, 

utilizatorul acceptă că este posibil ca TRAVIAN GAMES să le 
permită filialelor sau companiilor asociate să-l contacteze pe 

utilizator în scopuri publicitare. Dacă utilizatorul nu are nicio 
obiecţie, datele sale pot fi de asemenea folosite pentru trimiterea 
către utilizator de reclame care îi reflectă interesele (în baza 

informaţiilor pe care le-a remis către TRAVIAN GAMES şi a 
acţiunilor sale pe site-urile Web şi în cadrul jocurilor operate de 

TRAVIAN GAMES). Utilizatorul poate, desigur, să-şi retragă 
consimţământul în orice moment, în scris (de ex. prin e-mail), fără 
să suporte niciun cost, în afara costurilor ocazionate de 

transmiterea revocării scrise (la tarife de bază). Utilizatorului i se 
va da posibilitatea, în toate mesajele publicitare trimise de către 

TRAVIAN GAMES, să refuze să mai accepte alte informaţii şi să 
trimită o revocare în acest sens. 

(6) În alte privinţe, este aplicabilă politica de confidenţialitate a TRAVIAN 

GAMES. 

 

§ 14 Dispoziţii finale 

(1) Aceşti Termeni şi toate contractele acceptate în baza acestor Termeni se 
supun legilor Republicii Federale a Germaniei. Se exclude aplicarea 

Convenţiei ONU asupra contractelor de vânzare internaţională de mărfuri 
şi a prevederilor privind conflictele de legi ale dreptului internaţional privat 

german. 

(2) Dacă utilizatorul îşi are domiciliul sau reşedinţa obişnuită în afara 
Republicii Federale a Germaniei, sediul social al TRAVIAN GAMES va fi locul 
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de jurisdicţie. Acest lucru este valabil şi dacă domiciliul sau reşedinţa 

obişnuită a utilizatorului este necunoscută în momentul înaintării unei 
astfel de acţiuni legale. 

(3) Dacă dispoziţiile acestor Termeni nu sunt valabile, nu este afectată şi 
valabilitatea dispoziţiilor rămase. 
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