
Prin utilizarea acestei 
aplicații sunteți de acord 
cu următoarele condiții 
de utilizare: accesul și 
utilizarea acestei aplicații 
sunt supuse condițiilor 
de utilizare expuse mai 
jos, precum și normelor 
legale și convenționale 
aplicabile. 
 
Aplicația și tot ceea ce 
cuprinde aceasta, inclu-
zând textele, imaginile, 
forma grafică (Conținut) 
sunt proprietatea Busi-
ness Vision Consulting 
SRL (Proprietarul), cu 
toate drepturile rezerva-
te. De la această regulă 
există următoarele două 
excepții:  
 
- cazurile în care este 
precizat expres altfel;  

- conținutul site-urilor 
deschise de browserul 
aplicației LegalEasy. 
 
Conform legii și prezen-
tului document, este in-
terzisă utilizarea, în orice 
mod și în orice măsură, 
a Conținutului, fără per-
misiunea prealabilă, 
acordată în scris de că-
tre Proprietar.  
 
Aplicația, respectiv Pro-
prietarul, nu oferă con-
sultanță juridică și nu își 
asumă răspunderea 
pentru utilizarea Conți-
nutului în scop juridic, 
științific sau de altă natu-
ră.  
 
Aplicația conține link-uri 
către site-uri aflate în 
proprietatea sau operate 

de terți. Accesul la astfel 
de link-uri este opțional 
și se realizează pe riscul 
exclusiv al utilizatorului 
aplicației. Business Visi-
on Consulting SRL nu 
controlează, nu autori-
zează, nu gestionează, 
nu creează conținut și nu 
poate fi ținută răspunză-
toare pentru conținutul, 
condițiile de confidenția-
litate sau de securitate și 
pentru funcționalitatea 
acestor site-uri.  

LEGALEASY 

Aplicația poate fi accesa-
tă de orice utilizator care 
folosește un terminal 
compatibil. Aplicația este 
compatibilă cu sistemul 
de operare Android 4.4 
(KitKat) sau o versiune 
superioară. Pentru des-
cărcarea aplicației din 

GooglePlay, utilizatorul 
nu va plăti vreun cost 
suplimentar, cu excepția 
costurilor aferente trafi-
cului de date necesar 
pentru descărcarea și 
funcționarea acesteia. 
Aplicația nu cere un ac-
ces special, singurele 

informații necesare fiind 
numele și adresa de e-
mail, în vederea înregis-
trării în cadrul acesteia.  

NOUTĂȚI LEGISLATIVE 

INFORMAȚII  JURIDICE 

DICȚIONAR JURIDIC 

DATE STATISTICE 

FISCALITATE 

PUNCTE DE VEDERE 

LEGALEASY 

Pentru comentarii, sugestii, 
reclamații sau informații supli-
mentare, vă rugăm să vă 
adresați la:  
 

office@bvconsulting.ro  
contact@codeinnovation.ro  

mailto:office@bvconsulting.ro
mailto:contact@codeinnovation.ro

