Termeni Suplimentari PhoneGap Build
Ultima actualizare la 18 iunie 2014. Această versiune o înlocuiește în întregime pe cea din 7 mai 2012.
Vă mulțumim pentru că utilizați PhoneGap Build Service, o aplicație mobilă pentru soluție de compilare și
ambalare bazată pe cloud („Serviciul”). Utilizarea de către dumneavoastră a Serviciului se supune acestor
Termeni Suplimentari care completează și sunt incluși în Termenii de utilizare a Adobe.com („Termenii de
utilizare”) disponibili la adresa http://www.adobe.com/go/terms_ro. Termenii cu majuscule care nu sunt definiți
în conținutul prezentului document vor avea înțelesul atribuit lor în definițiile din Termenii de utilizare.
1. Utilizarea Serviciului.
Atunci când vă înscrieți pentru Testare gratuită sau abonament plătit, dobândiți acces la caracteristicile și
conținutul Serviciului, precum și la toate beneficiile dezvoltării trans-platformă, inclusiv capacitatea de a încărca,
organiza și stoca aplicațiile și conținutul dumneavoastră digital și de a partaja respectivul conținut cu alte
persoane la alegerea dumneavoastră.
2. Planurile de abonament și stabilirea prețurilor.
Serviciul este oferit cu multiple opțiuni de abonament pe diferite niveluri, inclusiv un plan de abonament
GRATUIT. Toate nivelurile de abonament includ un număr nelimitat de aplicații publice, dar diferă în alte
privințe, cum ar fi numărul de aplicații private, limitele de construcție și stocare, colaboratorii și utilizatorii finali
permiși (NOTĂ: unele limite cotate pot să nu se aplice anumitor aplicații care au existat pe beta privată). Vă
rugăm să consultați http://build.phonegap.com pentru o descriere completă a planurilor de abonament și
opțiunilor de preț disponibile.
Ne rezervăm dreptul de a monitoriza și pune în aplicare limitele și/sau restricțiile planului de abonament, inclusiv
dreptul de a vă taxa pentru depășiri, de a trece abonamentul dumneavoastră la un nivel superior sau de a vă
suspenda accesul la caracteristicile Serviciului.
3. Mărci înregistrate.
PhoneGap este marcă înregistrată Adobe. Nu puteți utiliza PHONEGAP sau GAP în titlul niciunei aplicații
dezvoltate folosind PhoneGap sau serviciul PhoneGap Build.
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