TERMENI ȘI CONDIȚII
SANOCUBS
Acești Termeni și condiții se aplică vânzării de NFT (non-fungibl token) de către SanoPass
Metaverse SRL, o societate cu răspundere limitată înființată și funcționând în conformitate cu
prevederile legii române, (”SanoPass Metaverse” sau ”Emitentul”) către cumpărători
(”Cumpărătorul”), prin intermediul platformei DeadRare și tehnologiei blockchain
(”Platforma”). Emitentul vinde NFT-urile către Cumpărătorii inițiali și oferă servicii către acestia,
sub rezerva acceptării acestor Termeni și condiții.
Cine suntem?
SanoPass Metaverse SRL este o subsidiară a SanoPass SA, o societate pe acțiuni înregistrată în
conformitate cu legea română, cu sediul în Târgoviște, Dâmbovița, str. Gimnaziului, nr. 18, et. 1,
camera 2, cod poștal 130017, România, e-mail: office@sanopass.ro, înregistrată la Registrul
Comerțului sub nr. J15/1721/2018, cod fiscal 40308760. Acești Termeni și Condiții, împreună cu
Termenii și Condițiile și Politica de confidențialitate disponibile în aplicația SanoPass, reprezintă
contractul dintre Cumpărător și SanoPass Metaverse SRL. Cumpărarea și/sau deținerea NFT-urilor
prin intermediul Platformei reprezintă acordul expres și necondiționat al Cumpărătorului (și
oricăror persoane cărora Cumpărătorul le-a transmis NFT-urile) cu privire la întregul conținut al
Termenilor și Condițiilor prezentate mai jos.
PRIN ACCESAREA, UTILIZAREA, TRIMITEREA DE INFORMAȚII CĂTRE SAU
UTILIZAREA ÎN ORICE ALT MOD A PLATFORMEI SAU A ORICĂREI PĂRȚI A
ACESTEIA, PRECUM ȘI PRIN ACHIZIȚIONAREA NFT-URILOR (DIRECT DE LA
SANOPASS METAVERSE SRL SAU DE LA UN ALT CUMPĂRĂTOR) CONFIRMAȚI CĂ
ÎNȚELEGEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD SĂ RESPECTAȚI TERMENII ȘI CONDIȚIILE ȘI
DECLARAȚI ȘI GARANTAȚI CĂ AVEȚI CEL PUȚIN 18 ANI.
CITIȚI CU ATENȚIE ACEȘTI TERMENI ÎNAINTE DE A UTILIZA PLATFORMA ȘI DE A
ACHIZIȚIONA NFT-URILE. ACEȘTI TERMENI GUVERNEAZĂ ACHIZIȚIONAREA NFTURILOR ȘI UTILIZAREA PLATFORMEI DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ.
ACHIZIȚIONAREA NFT-URILOR ESTE POSIBILĂ NUMAI DACĂ ACCEPTAȚI TOȚI
ACEȘTI TERMENI
Ce sunt Sanocubs?
Sanocubs reprezintă o colecție de 10.000 NFT-uri reprezentând personaje unice din universul
SanoPass Metaverse, inspirată din călătoria noastră spre facilitarea unui stil de viață sănătos și
creată cu ajutorul tehnologiei blockchain dezvoltate de Elrond. Sanocubs reprezintă prima colecție
de NFT-uri din domeniul medical și marchează debutul SanoPass Metaverse în crearea unui
metavers în care Cumpărătorul este în prim plan și deține controlul asupra datelor sale.
După achiziționarea unui NFT din colecția Sanocubs, Cumpărătorul va primi un cod de acces în
rețeaua SanoPass (Airdrop 1). Prin introducerea codului în aplicația SanoPass (disponibilă gratuit

pe Android și iOS), Cumpărătorul va avea acces la următoarele servicii în rețeaua de parteneri
SanoPass:
-

100 servicii medicale prestate în rețeaua partenerilor SanoPass, ce pot fi utilizate timp de
12 luni de la data în care cumpărătorul intră în posesia codului de abonament (Q2 2022)

-

100 intrări la sălile de fitness partenere SanoPass FIT, ce pot fi utilizate timp de 12 luni de
la data în care cumpărătorul intră în posesia codului (Q2 2022)

-

Servicii de telemedicină in format nelimitat timp de la data în care cumpărătorul intră în
posesia codului (Q2 2022)

Atât NFT-urile, cât și codurile de acces sunt dedicate exclusiv utilizării lor în scop personal,
necomercial și Cumpărătorul declară că nu le va utiliza în niciun alt scop. Utilizarea codului de
acces este supusă acceptării Termenilor și Condițiilor aplicației SanoPass, fiind necesară
înregistrarea în calitate de utilizator al aplicației. În cazul în care Cumpărătorul decide să se
înregistreze în aplicația SanoPass, declară că va furniza informații actuale, reale și complete.
În cazul în care Cumpărătorul nu dorește să ofere informațiile solicitate în cursul procesului de
înregistrare în aplicația SanoPass, crearea contului și activarea serviciilor aferente codurilor de
acces nu va fi posibilă, SanoPass nefiind responsabilă pentru imposibilitatea de utilizare acestor
servicii.
Cum pot fi achiziționați Sanocubs?
Sanocubs pot fi achiziționați începând cu data de 31 martie 2022.
Prețul unui Sanocub NFT este de 2EGLD. Sanocubs pot fi achiziționați prin Maiar, Elrond Web
Wallet.
Tranzacția este procesată cu ajutorul portofelelor Maiar și Elrond, care este unicul responsabil
pentru securitatea tranzacțiilor.
SanoCubs pot fi revânduți?
După achiziționare, Sanocubs pot fi revânduți. Te rugăm să ai în vedere că SANOCUBS
REPREZINTĂ TOKEN-URI UTILITARE, CE OFERĂ ACCES LA O SERIE DE SERVICII ÎN
REȚEAUA SANOPASS ȘI NU TREBUIE ACHIZIȚIONAȚI CU SCOP INVESTIȚIONAL SAU
SPECULATIV. De asemenea, nu există nicio certitudine sau indicator privind valoarea lor
viitoare, existând posibilitatea unor modificări și fluctuații semnificative.
Oricine achiziționează un Sanocub NFT de la Cumpărător va fi ținut de acești Termeni și Condiții,
întocmai precum Cumpărătorul inițial. Vânzarea, schimbul, donația, transferul NFT-ului către
persoane ce nu au împlinit vârsta de 18 ani sunt strict interzise. Ne rezervăm dreptul de a suspenda
sau bloca accesul oricărei persoane ce nu respectă prevederile acestor Termeni și Condiții.

Care sunt riscurile achiziționării NFT-urilor?
Înainte de achiziționarea Sanocubs NFT, te rugăm să ai în vedere că orice investiție în NFT-uri și
criptomonedele, în general, prezintă riscuri și poate conduce la pierderi financiare semnificative,
ca urmare a volatilității pieței, a inexistenței unei valori intrinseci a NFT-urilor și a lipsei unui
cadru legal reglementat.
SanoPass Metaverse nu stochează, salvează sau primește NFT-uri. NFT-urile există exclusiv în
cadrul blockchain-ului Elrond. Orice transfer al NFT-urilor survine în cadrul blockchain-ului și nu
în cadrul website-ului www.sanopass.io
SanoPass Metaverse nu oferă nicio garanție cu privire la disponibilitatea NFT-urilor într-o anumită
locație sau perioadă de timp. Actualizările de blockchain, defecțiunile sau încetarea existenței
acestuia pot avea efecte adverse nedorite asupra oricărui blockchain care utilizează aceste
tehnologii sau tehnologii similare, inclusiv asupra NFT-urilor. Nu facem promisiuni sau garanții
legate de moneda EGLD, blockchain-ul Elrond sau legate orice alte terțe părți implicate în
tranzacționarea NFT-urilor. Cumpărătorul acceptă și declară că SanoPass Metaverse nu va fi
responsabilă pentru prejudiciile survenite ca urmare a pierderii cheii (cheilor) private, a erorii de
custodie sau a erorii cumpărătorului, a atacurilor cibernetice, a hacking-ului, a fraudei, a
contrafacerii și a altor dificultăți tehnologice.
ODATĂ FINALIZATĂ TRANZACȚIA, ACHIZIȚIONAREA UNUI SANOCUB NFT DEVINE
IREVERSIBILĂ, IAR NFT-URILE SUNT EXCEPTATE DE LA EXERCITAREA DREPTULUI
DE RETRAGERE, ÎN BAZA ART. 16 DIN OUG 34/2014. PRIN ACCEPTAREA ACESTOR
TERMENI ȘI CONDIȚII, CUMPĂRĂTORUL ÎȘI DĂ ACORDUL ÎN MOD EXPRES ȘI
CONFIRMĂ CĂ A FOST INFORMAT ȘI A LUAT CUNOȘTINȚĂ DE PIERDEREA
DREPTULUI LA RETRAGERE ODATĂ CU FINALIZAREA TANZACȚIEI.
Emitentul nu răspunde pentru prejudiciile suferite ca urmare a prestării serviciilor de către
DeadRare sau alți furnizori implicați în gestionarea tranzacțiilor, aceștia fiind exclusiv
răspunzători pentru calitatea serviciilor și răspund în mod exclusiv pentru orice vătămări și /sau
prejudicii cauzate oricărei persoane. Vă rugăm să analizați cu atenție condițiile acestora anterior
finalizării oricărei tranzacții. Emitentul nu oferă nicio garanție, expresă sau implicită și nu își
asumă nicio responsabilitate sau răspundere legală pentru acuratețea, exhaustivitatea, actualitatea
sau calitatea serviciilor acestora. Orice solicitări, cerere de informații sau reclamații cu privire la
serviciile prestate de furnizorii externi vor fi adresate acestora sau, în cazul în care decideți să le
transmiteți către Emitent, vor fi redirecționate de noi către persoana responsabilă. Pentru mai multe
informații și detalii, vă recomandăm să accesați termenii și condițiile fiecărui furnizor extern,
disponibile pe site-urile acestora.
Limitarea răspunderii
Cumpărătorul declară că înțelege și acceptă că (i) a obținut suficiente informații pentru a lua o
decizie în cunoștință de cauză cu privire la NFT-uri; (b) este singurul responsabil pentru
determinarea riscurilor aferente acestui tip de tranzacții (c) Emitentul nu declară și nu garantează
că NFT-urile sau sistemele sau tehnologiile sale de sprijin sunt funcționale, actuale sau lipsite de
erori sau îndeplinesc în alt mod cerințele dumneavoastră și (d) Emitentul nu va fi responsabil

pentru nicio eroare de comunicare, întreruperi, erori sau întârzieri pe care le-ați putea întâmpina în
legătură cu NFT-urile.
Accesul la servicii este livrat “ca disponibil”, “așa cum este” fără nicio garanție de niciun fel fie
expresă, fie implicită, inclusiv, dar nelimitându-se la, orice garanții de vandabilitate, asociere cu
un scop particular, acuratețe și non-încălcare.
Emitentul nu garantează acuratețea, gradul de corectitudine, actualitatea sau certitudinea niciunui
conținut sau serviciu. Cumpărătorul este responsabil de verificarea oricărei informații înainte de a
se baza pe aceasta. Utilizarea site-ului www.SanoPass.ro și site-urilor partenere se face pe
răspunderea unică a Cumpărătorului.
Cu toate că depunem toate eforturile pentru asigurarea accesul Cumpărătorului la serviciile
Emitentului, nu putem garanta că site-ul www.SanoPass.ro sau site-urile partenerilor noștri nu au
nicio eroare și nici că nu vor există erori sau omisiuni în conținutul acestora. De asemenea, nu
putem garanta că site-ul și conținutul său vor fi accesibile în permanență, fără întreruperi. Nu vom
răspunde în situația în care website-ul nu poate fi accesat, indiferent de motivul imposibilității de
accesare și indiferent de durata acestei imposibilități.
De asemenea, nu vom răspunde pentru niciun prejudiciu creat din cauza unui virus, atac de tip
denial-of-services sau distributed denial-of-services, precum nici din cauza unui alt tip de material
tehnologic ca urmare a utilizării website-ului nostru sau a altor website-uri către care există linkuri în website-ul nostru.
Cumpărătorul înțelege și acceptă riscurile de securitate inerente furnizării de informații și
tranzacționării online pe internet și nu va putea atrage răspunderea Emitentului pentru nicio
încălcare a securității.
Emitentul nu va fi răspunzător pentru prejudiciile cauzate Cumpărătorului pentru nicio pierdere și
nu ne vom asuma nicio responsabilitate pentru orice utilizare a Sanocubs sau a conținutului conex,
cu privire la nicio pierdere, daună sau reclamații care decurg din: (a) eroarea Cumpărătorului,
tranzacțiile inițiate incorect, adrese scrise greșit; (b) defectarea serverului sau pierderea datelor;
(c) accesul sau utilizarea neautorizată; (d) orice activități neautorizate ale terților, inclusiv, dar fără
a se limita la utilizarea virușilor, phishingului, bruteforcing sau a altor mijloace de atac împotriva
serviciului sau a NFT-urilor.
Sanocubs există numai sub forma înregistrărilor în blockchain. Toate transferurile sau vânzările
au loc pe blockchain-ul asociat (în cazul de față, Elrond). Emitentul, Dead Rare și orice altă parte
implicată în proces nu pot efectua sau controla în niciun mod transferul de titlu sau drepturi cu
privire la Sanocubs sau la conținutul adiacent.
Emitentul nu este responsabil sau răspunzător pentru pierderi sau vătămări cauzate ca urmare a
vulnerabilității sau a oricărui comportament anormal al software-ului (ex. probleme ale
portofelului electronic sau la nivel de smartcontract) blockchain-ului sau oricăror altor
caracteristici ale NFT-urilor. Emitentul nu este responsabil sau răspunzător pentru răspunsurile
întârziate (sau lipsa răspunsurilor) din partea blockchain, pentru problemele nodului tehnic sau

pentru orice alte probleme survenite în legătură cu tranzacțiile și care pot cauza prejudicii sau
pierderi.
Drepturi de proprietate intelectuală
Cu excepția drepturilor recunoscute în mod expres în cuprinsul acestor Termeni și Condiții,
Emitentul (sau, după caz, partenerii acestuia) deține toate drepturile asupra Sanocubs, codurilor și
tehnologiei aferente acestora. Acestea vor putea fi utilizate în legătură cu Sanocubs doar în interes
personal, în limitele stabilite prin acești Termeni și Condiții.
Toate drepturile asupra website-ului, asupra Sanocubs, elementele componente, elementele
grafice, precum si conținutul acestora sunt deținute de Emitent și/sau partenerii săi, iar
Cumpărătorul înțelege ca nu are niciun drept asupra acestora, cu excepția drepturilor expres
stabilite prin acești Termeni și Condiții. Astfel, sunt interzise:
▪

Modificarea Sanocubs în orice mod, inclusiv dar fără a se limita la imaginea, design-ul,
atributele, culorile, etc;

▪

reproducerea, copierea sau exploatarea Sanocubs în scopuri comerciale sau ilicite;

▪

utilizarea Sanocubs în scopuri publicitare, pentru a comercializa sau a vinde orice produs
sau serviciu (cu excepția revânzării Sanocubs, în condițiile permise de acești Termeni și
Condiții și de legislația aplicabilă);

▪

utilizarea Sanocubs în legătură cu imagini, videoclipuri sau alte forme de conținut care
prezintă sau promovează violența, ura, comportamentul sexual, consum de droguri sau
orice acte care ar putea fi considerate ca reprezentând incitare la ură sau care încalcă în
orice alt mod drepturile unor terțe persoane;

Implicații fiscale, exonerare de răspundere pentru profitul realizat din vanzare
Veniturile realizate din tranzacționarea Sanocubs pot reprezenta venituri impozabile în sensul legii
române și există posibilitatea ca aceste tranzacții să dea naștere unor obligații fiscale în sarcina
Cumpărătorului. Emitentul nu are și nici nu își asumă nicio obligație de a determina, declara, reține
sau vira orice taxe sau contribuții în numele unei alte persoane cu privire la Sanocubs.
Declarații privind sursa fondurilor
Emitentul respectă prevederile legale în materia prevenirii spălării banilor. În măsura în care va
considera necesar, Emitentul va solicita Cumpărătorului informații privind sursa fondurilor, acesta
având obligația de a furniza informațiile solicitate în cel mai scurt timp. În cazul în care
Cumpărătorul nu va furniza informațiile solicitate, Emitentul își rezervă dreptul de a restricționa
accesul la serviciile sale.
Cumpărătorul declară prin prezenta că fondurile utilizate pentru tranzacție provin din următoarele
surse: salarii şi alte drepturi salariale, premii, profit etc.; venituri din vânzări de produse agricole
sau obținute din munca depusă în societăți sau asociații agricole; venituri din activități autorizate

desfășurate pe cont propriu; venituri din dividende/dobânzi/vânzări de acțiuni/închirieri; venituri
din surse de protecţie socială (pensii, alocaţii, burse, ajutoare, indemnizații); venituri din vânzarea
de bunuri mobile sau imobile; venituri din drepturi de proprietate intelectuală sau de autor;
împrumuturi şi credite, sume retrase de la bănci etc.; donaţii, sponsorizări, cadouri, moşteniri și
alte asemenea surse licite. Emitentul și/sau partenerii săi îşi rezervă dreptul de a refuza efectuarea
tranzacțiilor ordonate de Cumpărător/de a înceta relațiile cu Cumpărătorul în cazul unor declaraţii
false sau dacă are suspiciuni cu privire la realitatea celor declarate de Cumpărător.
Modificarea termenilor și condițiilor
Emitentul poate revizui termenii și condițiile de utilizare, precum și orice alți termeni aplicabili în
orice moment prin modificarea paginilor relevante. Termenii și condițiile pot suferi orice
modificare, fără o notificare prealabilă, respectivele modificări urmând a se aplica de la momentul
actualizării.
Legea Aplicabilă
Pentru acești termeni și condiții de utilizare, precum și orice aspecte referitoare la sau în legătură
cu conținutul lor, este aplicabilă legea română. Prin acceptarea dispozițiilor cuprinse în Termenii
și Condițiile Aplicației, vă exprimați acordul ca orice aspect sau dispută derivată din acești termeni
și condiții vor fi de competența instanțelor competente din București, România.
Contact
În cazul în care aveți orice nelămuriri cu privire la conținutul acestor termeni și condiții, vă rugăm
să ne contactați la adresa de e-mail office@SanoPass.ro

