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Felicitări pentru achiziţionarea noului dvs. dispozitiv Acer!  În semn de mulţumire specială Acer a intrat 

într-un parteneriat cu Dropbox pentru a vă oferi 25 GB de spaţiu suplimentar în Dropbox, pentru un an, 

fără costuri („Oferta”). Înainte de a vă revendica spaţiul, trebuie să înţelegeţi termenii şi condiţiile care 

guvernează această promoţie („„Termenii ofertei”). Termenii ofertei completează Termenii şi condiţiile 

standard, Politica de utilizare acceptabilă şi Politica de confidenţialitate Dropbox („Termenii standard”), 

care guvernează utilizarea serviciilor Dropbox.  Prin revendicarea ofertei, sunteţi de acord cu Termenii 

ofertei, în completarea Termenilor standard. Termenii scrişi aici cu majuscule, care nu sunt definiţi, au 

înţelesul atribuit în Termenii standard. 

 

Eligibilitatea ofertei 

 

Această ofertă este disponibilă atât pentru membrii noi, cât şi pentru membrii deja înscrişi ai Dropbox, 

care achiziţionează şi înregistrează un dispozitiv Acer nou, eligibil.  Oferta trebuie să fie revendicată până 

pe 31 decembrie 2018 şi este valabilă doar o dată pentru fiecare dispozitiv. Oferta nu poate fi revendicată 

pentru un dispozitiv recondiţionat, uzat sau şters şi restabilit şi nu poate fi combinată cu alte oferte. Oferta 

este personală pentru dvs. şi nu poate fi transferată. Oferta nu este disponibilă în China, Cuba, Iran, 

Coreea de Nord, Sudan, Siria sau regiunea Crimeea sau în orice altă ţară în care serviciile Dropbox nu 

sunt disponibile, sunt restricţionate prin lege sau sunt taxate. 

 

Alocarea a 25 GB de spaţiu 

 

Spaţiul promoţional de 25 GB este oferit în plus faţă de cei 2 GB standard, care sunt puşi la dispoziţia 

oricărui utilizator Dropbox, precum şi în plus faţă de orice alt spaţiu pe care l-aţi câştigat prin 

recomandarea prietenilor, finalizarea Ghidului introductiv sau efectuarea altor acţiuni specificate 

(denumite colectiv „Cotă permanentă”). La finalul termenului promoţional de un an, alocarea de spaţiu va 

reveni automat la Cota permanentă. 

 

După expirarea ofertei de un an 

 

Dacă la finalul perioadei dvs. promoţionale datele stocate în Dropbox depăşesc Cota permanentă, nu veţi 

mai putea adăuga fişiere în Dropbox, iar dispozitivele dvs. nu se vor mai sincroniza. Puteţi rezolva 

această situaţie în orice moment, fie ştergând online fişiere din Dropbox până când spaţiul de stocare se 

eliberează sub Cota permanentă, fie făcând un upgrade.  Dacă faceţi upgrade, veţi creşte alocarea de 

spaţiu la 1 TB şi veţi beneficia de alte caracteristici avansate.  

 

Dacă alegeţi să nu faceţi upgrade, vă vom trimite un e-mail la adresa de e-mail asociată contului dvs., 

solicitându-vă să ştergeţi sau să mutaţi fişierele, pentru a readuce contul sub limita Cotei 

permanente.  Dacă nu reuşiţi să faceţi aceasta într-o perioadă de timp rezonabilă de la trimiterea e-

mailului de notificare (cel puţin 60 de zile), Dropbox îşi rezervă dreptul de a suspenda sau de a şterge 

permanent contul dvs., împreună cu toate datele stocate, inclusiv datele din Cota permanentă. 
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