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IMPORTANT: VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE ȘI POLITICA DE
CONFIDENȚIALITATE AFERENTĂ DE LA WWW.MOLSONCOORS.COM/EN/PRIVACY-POLICY („POLITICA DE
CONFIDENȚIALITATE”) ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST SITE.
Acest „Site” (așa cum este definit mai jos) este deținut și operat de Molson Coors Brewing Company (UK) Limited (o
societate înregistrată în Anglia și Țara Galilor, cu numărul de înregistrare societate 26018, cu sediul în 137 High Street,
Burton on Trent, DE14 1JZ), societatea sa mamă și filialele și afiliații săi („Molson Coors” sau „noi”). Acești termeni &
condiții de utilizare („Termenii & condițiile”) stabilesc termenii și condițiile juridice care reglementează site-urile Molson
Coors și reclamele online. „Site-uri” include site-urile web ale Molson Coors, paginile de social media pe care le
controlăm, site-urile de promovare, widget-urile și site-urile mobile și aplicațiile, programele noastre de recompense,
blogurile, aplicațiile interactive, e-mail-urile și mesajele text pe care ți le trimitem și alte proprietăți digitale/online pe
care sunt postați sau pe care se face referire la acei termeni (cu excepția cazului în care este prevăzută o politică diferită
pe un anumit site, aplicație sau serviciu, caz în care acea politică diferită va guverna și controla).
Prin utilizarea acestui Site, înțelegeți și sunteți de acord să respectați acești Termeni & Condiții și recunoașteți că este
posibil să renunțați la anumite drepturi. Continuarea utilizării de către dumneavoastră a Site-ului este condiționată de
continua respectare de către dumneavoastră a acestor termeni & condiții. Dacă nu sunteți de acord să respectați acești
termeni & condiții, nu utilizați acest Site.
1. DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE; COMUNICARI DE MARKETING
A. Acești termeni & condiții includ Politica de Confidențialitate a Molson Coors, care descrie practicile noastre
referitoare la colectarea, utilizarea și divulgarea informațiilor dumneavoastră.
B. Puteți alege modul în care comunicăm cu dumneavoastră. Molson Coors poate utiliza informațiile
dumneavoastră pentru a vă contacta prin e-mail, mesaj text și alte metode de comunicare. Sunteți responsabil pentru
toate costurile asociate cu aceste metode de comunicare (de exemplu, costurile pentru mesaj text și de date). Vă rugăm
să consultați Politica de Confidențialitate sau comunicarea de marketing pentru informații suplimentare privind
gestionarea comunicarilor.
2. SITE-UL ESTE DESTINAT EXCLUSIV CONSUMATORILOR DE PESTE 18 ANI
A. Confirmați și acceptați faptul că aveți vârsta la care aveți dreptul legal de a consuma alcool în teritoriul din care
accesați Site-ul. Dacă nu sunteți major, nu aveți permisiunea de a accesa sau de a utiliza acest Site, inclusiv de a accesa
publicitate sau informații de marketing pe Site.
B. Dacă sunteți major, confirmați și sunteți de acord că nu veți transmite Site-ul sau partaja Conținut (astfel cum
este definit în secțiunea 6A de mai jos) de pe acest Site cu persoane minore.
C. Trebuie să fiți major pentru a cumpăra sau consuma orice băuturi alcoolice Molson Coors sau pentru a participa
la oricare dintre promoțiile/ofertele noastre de pe acest Site sau din alte surse.
3. LEGEA APLICABILĂ; DISPONIBILITATEA PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR

A. Produsele și serviciile Molson Coors sunt disponibile în întreaga lume. Anumite Site-uri (inclusiv site-uri ale
anumitor mărci și unități de afaceri) s-ar putea să descrie produse și servicii care sunt disponibile numai în anumite
teritorii.
B. Site-urile Molson Coors sunt guvernate de legile aplicabile în teritoriile în care funcționăm.

4. ACTUALIZĂRI ALE TERMENILOR; DREPTUL DE A ACTUALIZA SAU ÎNCHIDE ACCESUL
A. Confirmați și sunteți de acord că Molson Coors își rezervă dreptul de a revizui aceste informații juridice în orice
moment pentru orice motiv și își rezervă dreptul de a modifica în orice moment (sau de a restricționa sau închide
accesul), fără notificare sau obligație, la oricare dintre informațiile și Conținutul de pe acest Site.
B. Confirmați și sunteți de acord că, prin accesarea sau folosirea acestui Site, veți fi obligat prin orice astfel de
revizuiri ale Site-ului și că Molson Coors v-a încurajat să vizitați periodic Site-ul și această pagină pentru a revizui acești
Termeni & Condiții.
5. LICENȚA DE A UTILIZA SITE-UL
A. Molson Coors vă acordă un drept și o licență neexclusivă, netransferabilă, revocabilă, limitată de a accesa, utiliza
și afișa privat Site-ul și Conținutul exclusiv pentru uzul dumneavoastră personal, cu condiția să respectați pe deplin acești
Termeni & Condiții.
B. Nu veți interfera (sau permite utilizarea numelui dumneavoastră de utilizator și a contului dumneavoastră de
către o terță parte pentru a interfera) și nu veți încerca să interferați cu funcționarea sau utilizarea Site-ului de către alți
membri în niciun fel prin niciun mijloc sau dispozitiv, inclusiv, dar fără limitare la, trimitere de mesaje nesolicitate,
accesare ilegală a rețelelor informatice, încărcarea de viruși de computer sau software de tip bombă cu ceas sau orice
alte mijloace interzise expres de orice prevedere a acestor Termeni & Condiții sau prin lege.
C. Sunteți de acord să nu utilizați Site-ul în scop fraudulos.
D. Nu veți descărca și/sau stoca în mod sistematic Conținut și nu vă veți angaja în eforturi de extracție de date.
E. Nu puteți utiliza Site-ul pentru a face publicitate sau pentru a oferi să vindeți sau să cumpărați orice bunuri sau
servicii fără acordul nostru prealabil expres în scris;
F. Sunteți de acord să raportați orice încălcare a acestor Termeni & Condiții de către alții, când aflați despre
aceasta. Sunteți informat că Molson Coors își va executa agresiv drepturile în cea mai mare măsură legală.
6. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI RESTRICȚII
A. Oricare și toate drepturile asupra Site-ului și conținutului pe care îl conține sau pe care l-ar putea conține pe
viitor, inclusiv, dar fără limitare, text, video, fotografii, grafică, modele, informații, aplicații, software, articole, liste de
adrese, ghiduri precum și mărcile comerciale, mărcile de servicii, denumirile comerciale, imaginea comercială, drepturile
de autor, logourile, numele de domenii, codurile, brevetele și/sau orice altă formă de proprietate intelectuală (colectiv,
„Conținutul”) sunt și vor rămâne proprietatea exclusivă a Molson Coors sau a terței părți de la care a fost licențiat
Conținutul.
B. În anumite teritorii, Molson Coors licențiază și distribuie un anumit brand și toate mărcile asociate de la o terță
parte. În aceste cazuri, oricare și toate drepturile asupra proprietății intelectuale ale terței părți vor rămâne proprietatea
exclusivă a terței părți și toate drepturile se vor aplica în beneficiul său. În anumite cazuri, Site-urile și serviciile online
pot conține diferite nume ale terților, mărci comerciale și mărci de servicii care sunt proprietatea deținătorilor lor.
C. Toate Site-urile și Conținutul asociat sunt protejate împotriva oricărei utilizări, copieri și difuzări neautorizate de
legile privind copyright-ul, mărcile și de alte legi privind proprietatea intelectuală și ne-intelectuală și de tratatele
internaționale.

D. Cu excepția cazului în care este permis în mod expres în scris de Molson Coors în prealabil, nu veți captura,
reproduce, efectua, transfera, vinde, licenția, modifica, crea lucrări derivate din sau pe baza, republica, aplica inginerie
inversă, încărca, edita, posta, transmite, afișa public, încadra, conecta, distribui sau exploata, în tot sau în parte, nicio
parte a Conținutului în niciun scop.
E. Orice utilizare a Conținutului, alta decât cele permise de acești Termeni & Condiții va încălca acești Termeni &
Condiții și poate încălca drepturile noastre sau drepturile terței părți care deține Conținutul afectat. Nimic din ceea ce
conțin acești Termeni & Condiții sau Site-ul nu trebuie interpretat ca acordând, implicit, o interdicție sau, altfel, orice
licență sau drept de a utiliza orice Conținut în orice mod, fără acordul prealabil scris al Molson Coors sau al terței părți
care ar putea deține Conținutul sau proprietatea intelectuală afișate pe Site. Orice utilizare neautorizată a Conținutului
acestui Site vă poate expune la sancțiuni civile sau penale.
7. CONȚINUT GENERAT DE UTILIZATOR; CONȚINUT ACCEPTABIL
A. Anumite Site-uri v-ar putea permite să trimiteți idei, concepte, comentarii, grafică, fotografii, întrebări,
reclamații, materiale sau alte informații (fiecare o „Trimitere”) postate sau comunicate societății Molson Coors.
Înțelegeți că, prin trimiterea către noi, ne acordați nouă sau terței părți de la care este licențiat Conținutul, o licență
perpetuă irevocabilă, la nivel mondial, gratuită, neexclusivă, transferabilă de a folosi, reproduce, distribui, sublicenția,
modifica, traduce, pregăti lucrări derivate, afișa public, difuza, publica și efectua aceste Trimiteri, inclusiv, dar fără
limitare, pentru uz comercial, fără niciun acord/aprobare, notificare și atribuire sau compensație către dumneavoastră.
B. Nu puteți posta sau transmite către acest Site nicio Trimitere care conține imaginea sau înfățișarea cuiva care
este sau pare să fie minor sau care nu și-a dat acordul.
C. Nu puteți posta sau transmite către acest Site niciun material ilegal, pornografic, obscen, vulgar, defăimător,
calomnios, amenințător, sau altfel inacceptabil.
D. Sunteți de acord ca Trimiterile să nu includă, încurajeze sau tolereze:
1) Activitate criminală sau să dea naștere la răspundere civilă;
2) Orice formă de violență, ură sau hărțuire;
3) Orice formă de discriminare, pe orice motiv reglementat de legislația drepturilor omului, cum ar fi religia,
rasa, culoarea, orientarea sexuală, dizabilitatea etc.
E. Sunteți de acord ca Trimiterile să nu contravină niciunei legi, reglementări, politici, orientări aplicabile sau
standardelor industriei, așa cum sunt stabilite de Molson Coors;
F. Sunteți de acord ca Trimiterile să nu descrie, promoveze sau încurajeze:
1) Consumul iresponsabil de alcool;
2) Consumul de alcool de către minori.
3) Angajarea în orice activitate periculoasă sau care presupune dexteritate și atenție în timpul consumului de
alcool.
G. Niciun material sau comunicare transmisă de dumneavoastră către acest Site nu va fi tratată ca fiind
confidențială.
8. NOTIFICĂRI DE ÎNCĂLCARE; DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT
Molson Coors respectă drepturile de proprietate intelectuala ale altora și le cerem utilizatorilor noștri să facă același
lucru. Molson Coors, în condiții corespunzătoare și la alegerea sa, poate întrerupe și/sau anula conturile utilizatorilor
care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale altora. Dacă sunteți de părere că drepturile dumneavoastră de
proprietate intelectuală au fost încălcate, vă rugăm să îi furnizați Agentului de copyright al Molson Coors următoarele
informații:
1) O semnătură fizică sau electronică a persoanei autorizate să acționeze în numele proprietarului dreptului de
autor sau al altui interes de proprietate intelectuală;
2) O descriere a operei sau a altei proprietăți intelectuale care pretindeți că a fost încălcată;

3) O descriere a materialului care pretindeți că încalcă proprietatea intelectuală și locația respectivului material;
4) Adresa dumneavoastră, numărul de telefon și adresa de e-mail;
5) O declarație dată de dumneavoastră că aveți convingerea de bună credință că utilizarea identificate nu este
autorizată de titularul proprietății intelectuale, agentul său sau de lege; și
6) O declarație dată de dumneavoastră pe propria raspundere, că informațiile din notificarea dumneavoastră sunt
corecte și că sunteți titularul proprietății intelectuale sau sunteți autorizat să acționați în numele proprietarului.
Bergenbier S.A.
Sos.Bucuresti Nord, nr.10, cladirea O1
Etaj 5, Voluntari, judetul Ilfov
Tel: + 40 372 20 71 09
officeRO@molsoncoors.com
IDEI NESOLICITATE

A. Molson Coors nu acceptă idei sau concepte nesolicitate. Nu putem revizui idei sau concepte care apar în afara
domeniului de activitate al Molson Coors. Dumneavoastră și moștenitorii și cesionarii dumneavoastră renunță în mod
expres la oricare și toate cererile, prezente sau viitoare, în legătură cu orice produs, model sau concept similar cu
trimiterile dumneavoastră, inclusiv dacă ne trimiteți orice idei sau concepte nesolicitate.
9. ÎNREGISTRARE
A. Anumite componente sau caracteristici ale Site-ului pot necesita înregistrare sau altfel vă pot cere să furnizați
informații pentru a participa la anumite caracteristici sau pentru a accesa un anumit Conținut de pe Site („Informații de
cont”). Exemple de Informații de Cont includ, dar nu se limitează la, numele de utilizator, adresa și datele de contact și
poza de profil. Decizia de a furniza aceste Informații de Cont este pur voluntară și opțională; cu toate acestea, dacă
alegeți să nu furnizați astfel de informații, nu veți putea accesa un anumit Conținut sau participa la anumite părți sau
caracteristici ale Site-ului.
B. Sunteți de acord să nu furnizați nicio informație falsă pe Site și să nu creați un cont pentru nicio altă persoană
în afară de dumneavoastră fără permisiune.
C. Nu trebuie să creați mai multe profiluri personale. Molson Coors își rezervă dreptul de a elimina sau de a
recupera orice Informații de Cont de pe un Site la libera noastră alegere și, de asemenea, își rezervă dreptul, cu sau fără
notificare, de a anula parola și calitatea dumneavoastră de membru pe un astfel de Site sau pe toate Site-urile Molson
Coors, din orice motiv sau fără motiv. Dacă vă dezactivăm contul, sunteți de acord să nu creați altul fără permisiunea
noastră.
D. Dacă vă înregistrați pe Site, sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității parolei dumneavoastră, dacă
este cazul, și pentru limitarea accesului la contul dumneavoastră pentru ca alte persoane să nu poată accesa partea
protejată de parolă a Site-ului. Acceptați responsabilitatea pentru toate activitățile care au loc prin contul, e-mail-ul sau
parola dumneavoastră, dacă este cazul, și sunteți de acord să nu vă vindeți, transferați sau cesionați contul.
E. Înțelegeți și sunteți de acord că Molson Coors nu va avea nicio răspundere față de dumneavoastră sau față de
orice altă persoană pentru orice terminare a accesului dumneavoastră la Site-uri sau pentru eliminarea Informațiilor de
Cont privind contul dumneavoastră. Molson Coors va determina respectarea de către dumneavoastră a acestor Termeni
si Condiții la libera sa alegere și decizia sa va fi definitivă și obligatorie și nu va putea fi contestată. Orice încălcare a
acestor Termeni si Condiții poate avea ca rezultat restricționarea accesului dumneavoastră la întregul Site sau la o parte

a lui și poate fi trimisă organelor de drept. Nicio modificare sau renunțare la orice parte a acestor Termeni si Condiții nu
va avea efect dacă nu este postată în mod oficial sau făcută în scris și semnată de un ofițer autorizat al Molson Coors.
10. CONECTARE; SITE-URI ȘI CONȚINUTURI ALE TERȚILOR
A. Trebuie să obțineți permisiunea Molson Coors de a face un link de pe acest Site. Molson Coors va autoriza numai
link-uri către Site-uri când majoritatea publicului real al site-ului terților este major în jurisdicția aplicabilă.
B. Site-ul poate conține link-uri către site-uri web sau resurse ale terților care pot fi evidente sau nu („Site-urile
Terților”), precum și software, text, grafică, articole, fotografii, modele, sunet, video, muzică, informații, aplicații
software, plug-in-uri și alte tipuri de Conținut provenind de la terți (colectiv, „Conținutul Terților”). Molson Coors nu
este proprietarul, nu controlează, nu monitorizează și nu este responsabilă pentru niciun Conținut sau performanță a
oricărui Conținut al Terților la care se face trimitere sau referire de pe Site-ul nostru.
C. Deși acest Site poate fi legat de alte site-uri, Molson Coors nu susține, aprobă, certifică sau sponsorizează siteuri conectate, exceptând situațiile special menționate pe acest Site.
D. În unele cazuri, este posibil să folosim serviciile unui terț pentru a procesa achizițiile și înregistrările făcute prin
intermediul Site-urilor, inclusiv dar fără limitare la site-uri de rezervări, eCommerce/site-uri de vânzări online și site-uri
web de promovare. În aceste cazuri, tranzacția va fi supusă politicilor terților. Nu avem niciun control asupra și nu
suntem responsabili pentru acțiunile sau site-urile terților.
E. Dacă decideți să părăsiți Site-ul și să accesați Site-urile terților sau să utilizați ori instalați orice Conținut al
Terților, o faceți pe propriul risc și trebuie să fiți conștient de faptul că termenii și politicile noastre nu mai guvernează.
F. SUNTEȚI DE ACORD CĂ UTILIZAREA DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ A SITE-URILOR TERȚILOR SAU A
CONȚINUTULUI TERȚILOR, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, UTILIZAREA DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ A ORICĂRUI CONȚINUT,
INFORMAȚII, DATE, PUBLICITĂȚI, PRODUS SAU ALT CONȚINUT DE PE SAU DISPONIBIL PRIN ASTFEL DE SITE-URI ȘI
RESURSE ESTE PE PROPRIUL RISC ȘI ESTE SUPUSĂ TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR DE UTILIZARE APLICABILE ACELOR SITEURI ȘI RESURSE. NU PURTĂM NICIO RESPONSABILITATE PENTRU NICIO PROBLEMĂ CARE AR PUTEA APĂREA DIN
UTILIZAREA DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ A CONȚINUTULUI TERȚILOR.
11. LIMITAREA ȘI DECLINAREA RĂSPUNDERII
A. Deși Molson Coors face toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că Conținutul Site-ului este actualizat și
corect, Molson Coors nu dă nicio garanție cu privire la exactitatea sa.
B. Site-ul poate fi indisponibil uneori din cauza mentenanței sau funcționării necorespunzătoare a echipamentelor
informatice sau din diverse alte motive.
C. Societatea nu își asumă nicio responsabilitate pentru nicio întârziere, întrerupere, eroare, defect, omisiune sau
ștergere, legate de defecțiuni ale liniei de comunicații, operarea sau transmiterea, modificarea ori furtul sau distrugerea
ori accesul neautorizat la comunicațiile utilizatorului.
D. Molson Coors nu este responsabilă pentru nicio defecțiune tehnică sau non-tehnică sau pentru alte probleme
ale oricăror servicii de găzduire, sisteme informatice, servere sau furnizori, rețelele telefonice sau servicii telefonice,
calculatoare sau echipamente de telefonie mobilă, software, nefuncționarea e-mail-ului din cauza problemelor tehnice
sau congestionarea traficului pe Internet sau în legătură cu Site-ul, inclusiv prejudicii sau daune aduse computerului,
telefon mobil sau altui hardware sau software al unui utilizator sau al oricărei alte persoane, legate de sau rezultate din
utilizarea sau descărcarea de Conținut în legătură cu Web-ul și/sau în legătură cu Site-ul.
TOATE MATERIALELE DE PE SITE SUNT FURNIZATE „CA ATARE”, FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚIE, EXPLICITĂ SAU
IMPLICITĂ, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ LIMITARE, GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE, ADECVARE PENTRU UN
ANUMIT SCOP, TITLU ȘI NEÎNCĂLCARE.
ÎN NICI UN CAZ MOLSON COORS NU VA RĂSPUNDE PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, PUNITIVĂ,

INCIDENTALĂ, SPECIALĂ SAU DE CONSECINȚĂ DECURGÂND DIN SAU LEGATĂ ÎN ORICE FEL DE UTILIZAREA ACESTUI SITE
SAU A ORICĂREI INFORMAȚII FURNIZATE PE ACEST SITE. DEOARECE UNELE STATE SAU JURISDICȚII NU PERMIT
EXCLUDEREA SAU LIMITAREA RĂSPUNDERII PENTRU DAUNELE INDIRECTE SAU ACCIDENTALE, LIMITAREA DE MAI SUS SAR PUTEA SĂ NU VI SE APLICE.
12. LEGEA APLICABILĂ
Prin utilizarea Site-ului în orice fel, consimțiți și sunteți de acord în mod necondiționat că: (1) orice cerere, dispută sau
controverse (indiferent dacă în contract, prejudiciu sau altfel) pe care ați putea-o avea împotriva directorilor,
administratorilor și angajaților Societății și societății ei mamă, filialelor, afiliaților (toate aceste persoanele fizice și
juridice denumite în prezentul document „Entitățile Societății”) care decurg din, referitoare la sau legate în orice fel de
site-ul web sau determinarea domeniului de aplicare sau aplicabilității acestui Contract pentru arbitraj va fi rezolvată
exclusiv prin arbitraj definitiv și obligatoriu și desfășurat de un singur arbitru; (2) acest acord privind arbitrajul este dat
în baza unei tranzacții care implică comerț interstatal și va fi guvernat de legile din Anglia și Țara Galilor; (3) arbitrajul se
va organiza în Regatul Unit; (4) decizia arbitrului va fi controlată prin termenii și condițiile prezentului Contract și ale
oricăror alte acorduri menționate aici pe care utilizatorul aplicabil le-a încheiat în legătură cu Site-ul; (5) arbitrul va aplica
legile din Anglia și Țara Galilor și va onora cererile de confidențialitate recunoscute prin lege; (6) nu va exista nicio
autoritate de arbitraj în privința oricărei pretenții într-o clasă sau pe o bază reprezentativă, arbitrajul poate decide numai
asupra cererilor dumneavoastră individuale și/sau ale Entităților aplicabile ale Societății; arbitrul nu poate consolida sau
uni pretențiile altor persoane sau părți care ar putea avea o situație similară; (7) arbitrul nu va avea competența de a
acorda daune punitive împotriva dumneavoastră sau a oricărei Entități a Societății; (8) în cazul în care taxele
administrative și depozitele care trebuie plătite pentru a iniția arbitrajul împotriva oricărei Entități a Societății depășesc
125 USD și sunteți în imposibilitatea de a plăti orice taxe și depozite care depășesc această sumă, Societatea este de
acord să le plătească și/sau să le avanseze în numele dumneavoastră, sub rezerva alocării finale de către arbitru. În plus,
în cazul în care puteți demonstra că, pentru arbitraj, costurile vor fi prohibitive în comparație cu costurile litigiului juridic,
Societatea va plăti atâta din taxele de depunere si audiere în legătură cu arbitrajul cât va considera necesar arbitrul
pentru a preveni ca arbitrajul să fie prohibitiv din punct de vedere al costului; și (9) cu excepția sub-părții (6) de mai sus,
în cazul în care orice parte a acestei prevederi privind arbitrajul este considerată invalidă, neexecutorie sau ilegală sau
altfel în conflict cu legile din Anglia și Țara Galilor, atunci restul acestei prevederi privind arbitrajul rămâne în vigoare și
va fi interpretată în conformitate cu termenii săi, ca și când prevederea invalidă, neexecutorie sau ilegală sau în conflict
cu legile nu ar fi conținută în acest document. În cazul în care, cu toate acestea, sub-partea (6) se dovedește a fi invalidă,
neexecutorie sau ilegală, această dispoziție privind arbitrajul va fi în întregime nulă și neavenită și nici dumneavoastră,
nici Societatea nu veți avea dreptul la arbitrarea disputei.

13. DISPOZIȚII DIVERSE
A. Acești Termeni & Condiții constituie toți Termenii & Condițiile părților cu privire la subiectul prezentului și
înlocuiesc toți Termenii & Condițiile anterioare sau contemporane, scrise sau orale dintre părți cu privire la obiectul
prezentului.
B. Acești Termeni & Condiții nu pot fi modificați și la nicio obligație nu se poate renunța fără autorizarea scrisă
a Molson Coors. O neaplicare a oricărei prevederi a acestor Termeni & Condiții nu va constitui o renunțare la aceștia
sau la orice alte prevederi ale acestora.
C. Dacă orice prevedere a acestor Termeni & Condiții va fi ilegală, nulă sau, din orice motiv, inaplicabilă,
această prevedere va fi considerată separabilă de acești Termeni & Condiții și nu va afecta valabilitatea și
aplicabilitatea celorlalte prevederi.

