
Conditii de utilizare ale aplicatiiilor Logistic Specialsit 

1. Conditii genrale  

Aplicatia Market Monitor, Calcul cost distributie sunt puse la dispozitie gratuit de catre Unic Solutii 

Logistic SRL dezvoltatorul si proprietarul codului aplicatiilor. Oricine are dreptul de a utiliza aplicatia 

atat timp cat aplicatia este descarcata de pe site-ul http://logistic-specialist.com si utilizatorul s-a 

inscris in baza noastra de bate. Procurarea aplicatiilor din alte surse decat cea descrisa mai sus este 

considerate utilizare nelegitima a aplicatiilor si atrage raspunderea legala. Utilizatorii au dreptul de a 

modifica atat codul sursa al aplicatiilor, structura bazei de date si structura de fisiere, dar nu au 

dreptul de a ingloba aplicatiiile in alte softuri sau de a le redistribui far acordul scris al 

proprietarului.. Prin descarcarea si instalarea aplicatilor utilizatorii primesc drept de utilizare si de 

modificare a aplicatiilor. Proprietarul aplicatiilor ramane Unic Solutii Logistice SRL chiar daca 

utilizatorul modifica partial aplicatiile. In aceste conditii proprietarul aplicatiilor poate oricand 

retrage aplicatiile de pe piata fara a anunta utilizatorii si poate opri oracand suportul pentru aplicatii. 

De asemenea, proprietarul aplicatiilor poate restrictiona accesul anumitor clienti la aplicatii sau 

poate interzice folosirea uneia sau mai multor aplicatii de catre anumiti clienti.  

2. Condiitii specifice  

Proprietarul aplicatiilor nu poate fi facut responsabil pentru eventualele probleme generate de 

aplicatie care duc la pierderi financiare, pierderi de business sau alte pierderi generate clientilor. 

Utilizarea aplicatiilor se face pe raspunderea utilizatorului, utilizatorul luand toate masurile pentru 

securizarea atat a serverului cat si a terminalelor folosite. Utilizare aplicatiilor este permisa 

utilizatorului doar in conditiile in care nu se modifica footerul aplicatiei. Footerul aplicatiei este 

portiunea din interfata in care se reagasesc urmatoarele informatii: “Toate drepturile rezervate, 

softuri recomandate si Consultanta management”. De asemenea, trebuie pastrate denumirile site-

urilor si descrierea scurta a lor si legaturile cu siteurile din sectiunile mai sus mentionate, adica 

Logistic Specialsit, WebWMS si Logistic Sppecialist. 


