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Termeni si conditii testare gratuita a serviciilor Cloud 
Computer si Virtual Data Center 
 
 
Termenii si conditiile se refera la serviciul Cloud Computer si solutiile Virtual Data Center, denumite in continuare Serviciile. 
Telekom Romania ofera gratuit spre testare Serviciile doar persoanelor juridice, pentru o perioada limitata la 7 zile calendaristice. 
Perioada de testare incepe in momentul activarii contului si poate fi extinsa la cererea Clientului, cu acordul explicit al Telekom 
Romania. 
 
Fiecare solicitant poate beneficia o singura data de perioada de testare, pentru fiecare tip de serviciu in parte. Telekom Romania isi 
rezerva dreptul de a refuza testarea Serviciilor de catre anumiti solicitanti. 
Pe perioada testarii, Telekom Romania nu va factura contravaloarea Serviciilor testate, cu conditia incadrarii in limitele urmatoarelor 
resurse: 
 
 Pentru Serviciul Cloud Computer: maxim 5 desktop-uri virtuale 
 Pentru Serviciul Virtual Data Center: maxim 5 GHz vCPU, 4 GB vRAM, 50GB HDD 
 
In eventualitatea depasirii acestor resurse gratuite, orice diferenta consumata suplimentar de Client va fi facturata la tarife de lista, 
iar Clientul se obliga la achitarea acestora, in conformitate cu termenii si conditiile standard pentru serviciile contra cost de Cloud 
Computer si Virtual Data Center. 
 
Pe perioada testarii, serviciul se furnizeaza asa cum este, iar Telekom Romania nu ofera garantii de functionare, SLA sau alte 
garantii. Clientul intelege si este de acord ca platforma de testare a Serviciilor nu este una de productie, iar conditiile de furnizare 
sunt de tip best-effort. 
 
Pe perioada testarii, Clientul poate incarca temporar fisiere si date pe spatiul de stocare date pus la dispozitie pe platforma de 
furnizare a Serviciilor. Telekom Romania nu are nici o responsabilitate privind continutul sau provenienta acestor date. 
 
Pe perioada testarii, Clientul se angajeaza sa nu desfasoare prin intermediul Serviciilor activitati ilegale, defaimatoare, ofensatoare, 
sau care dauneaza drepturilor altor persoane sau entitati. Daca se constata sau raporteaza astfel de activitati, Telekom Romania isi 
rezerva dreptul sa inceteze imediat furnizarea Serviciilor fara notificare prealabila. 
 
Dupa incheierea perioadei de proba contul de test se desfiinteaza iar datele se sterg. Telekom Romania nu-si asuma nici o 
raspundere referitoare la aceste date. 


