Intel® Digital Hub
Intel® Software Bonus Bundle
Termeni și condiții
Acestea sunt Termenii și condițiile (“T&C ale ofertei”) pentru promoția Intel® Software
Advantage Program Intel® Software Bonus Bundle (“Promoția”). În prezentele T&C ale
ofertei, “dumneavoastră” și “al/a/ai/ale dumneavoastră” se referă la un participant la
Promoție, iar “noi,” “nouă,” și “ al nostru/a noastră/ai noștri/ale noastre” se referă la
Intel Corporation (“Intel” sau “Sponsor”) iar The Game Agency, LLC (“TGA” sau
“Împuternicit pentru prelucrarea datelor”). Pentru a participa la promoție, trebuie să
fiți de acord cu aceste T&C. Vă rugăm să le citiți cu atenție înainte de a continua.
Continuând, sunteți de acord să respectați prezentele T&C ale ofertei.
DIN MOTIVE DE SECURITATE, ACCESUL LA SITE-UL WEB AL OFERTEI PRIN
INTERMEDIUL UNEI REȚELE PRIVATE VIRTUALE SAU PROXY ESTE STRICT
INTERZIS.
1. ELIGIBILITATE. Sunteți eligibil pentru a participa la Promoție dacă (i) sunteți de acord
cu prezentele T&C ale ofertei; (ii) sunteți de acord cu Condițiile de utilizare și Politica
de confidențialitate ale Sponsorului; (iii) aveți un cont Intel® Digital Hub valabil
(“Contul”) în conformitate cu Termenii și condițiile contului (“T&C ale contului”); (iv)
achiziționați unul din dispozitivele eligibile dotate cu procesor Intel® de pe lista
Sponsorului de dispozitive eligibile (“Dispozitiv(-e) eligibil(-e)”), în perioada specifică de
cumpărare stabilită de Sponsor („Perioada de cumpărare”); (v) primiți confirmarea
eligibilității achiziției după finalizarea cu succes a procesului de verificare a achiziției
indicat în secțiunea 6a și (vi) completați un sondaj despre achiziția dvs. Dacă nu ați atins
încă vârsta majoratului stabilită de teritoriul de reședință legală al țării / regiunii dvs. (18
ani în multe țări), vă rugăm să cereți părintelui sau tutorelui legal să participe la această
promoție în numele dvs..
Dispozitivul(-ele) eligibil(-e) pentru această ofertă sunt următoarele: Intel® Core™ i310100, Intel® Core™ i3-10100F, Intel® Core™ i3-10300, Intel® Core™ i3-10320,
Intel® Core™ i3-1110G4, Intel® Core™ i3-1115G4, Intel® Core™ i3-1120G4, Intel®
Core™ i3-1125G4, Intel® Core™ i3-9100, Intel® Core™ i3-9100F, Intel® Core™ i39300, Intel® Core™ i3-9320, Intel® Core™ i3-9350KF, Intel® Core™ i5-10200H,
Intel® Core™ i5-10300H, Intel® Core™ i5-10400, Intel® Core™ i5-10400F, Intel®
Core™ i5-10400H, Intel® Core™ i5-10500, Intel® Core™ i5-10500H, Intel® Core™
i5-10600, Intel® Core™ i5-10600K, Intel® Core™ i5-10600KA, Intel® Core™ i510600KF, Intel® Core™ i5-1130G7, Intel® Core™ i5-1135G7, Intel® Core™ i51140G7, Intel® Core™ i5-1145G7, Intel® Core™ i5-9300H, Intel® Core™ i5-9300HF,
Intel® Core™ i5-9400, Intel® Core™ i5-9400F, Intel® Core™ i5-9400H, Intel® Core™
i5-9500, Intel® Core™ i5-9600, Intel® Core™ i5-9600K, Intel® Core™ i5-9600KF,
Intel® Core™ i7-10700, Intel® Core™ i7-10700F, Intel® Core™ i7-10700K, Intel®
Core™ i7-10700KA, Intel® Core™ i7-10700KF, Intel® Core™ i7-10750H, Intel®
Core™ i7-10850H, Intel® Core™ i7-10850KA, Intel® Core™ i7-10870H, Intel®
Core™ i7-10875H, Intel® Core™ i7-1160G7, Intel® Core™ i7-1165G7, Intel® Core™
i7-1180G7, Intel® Core™ i7-1185G7, Intel® Core™ i7-9700, Intel® Core™ i7-9700F,
Intel® Core™ i7-9700K, Intel® Core™ i7-9700KF, Intel® Core™ i7-9750H, Intel®
Core™ i7-9750HF, Intel® Core™ i7-9850H, Intel® Core™ i9-10850K, Intel® Core™
i9-10850KA, Intel® Core™ i9-10885H, Intel® Core™ i9-10900, Intel® Core™ i91

10900F, Intel® Core™ i9-10900K, Intel® Core™ i9-10900KA, Intel® Core™ i910900KF, Intel® Core™ i9-10980HK, Intel® Core™ i9-9880H, Intel® Core™ i9-9900,
Intel® Core™ i9-9900K, Intel® Core™ i9-9900KF, Intel® Core™ i9-9900KS, Intel®
Core™ i9-9980HK
2. SPONSOR. “Sponsorul” este Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa
Clara, CA 95054-1549, SUA.
3. ÎMPUTERNICITUL PENTRU PRELUCRAREA DATELOR. “Împuternicitul pentru
prelucrarea datelor” este The Game Agency, LLC, 470 West Avenue, Suite 2002,
Stamford, CT 06902, SUA.
4. PREZENTAREA GENERALĂ A PROMOȚIEI. Pentru a adăuga valoare achiziționării
dumneavoastră a unui Dispozitiv Eligibil, Sponsorul vă oferă, fără costuri suplimentare,
posibilitatea de a descărca și utiliza următoarele titluri de software (“Oferta”) ale căror
valori medii de vânzare cu amănuntul (“ARV”) sunt indicate între paranteze și enumerate
în dolari SUA (USD):
•

Valoare totală: 0,00 USD

Valoare totală medie de vânzare cu amănuntul (ARV) = USD
5. CALENDAR. În baza prezentelor T&C ale ofertei, pentru a participa la prezenta
Promoție, trebuie să (i) cumpărați un Dispozitiv Eligibil în timpul Perioadei de Achiziție
stabilită de Sponsor; (ii) trebuie să finalizați procesul de Verificare a Achiziției și să
depuneți o cerere valabilă (așa cum este indicat în secțiunea 6) din data de {02 noiembrie
2020 Ora Pacificului SUA} până în {30 martie 2021 Ora Pacificului SUA} (“Perioada
de trimitere”), și (iii) să răscumpărați oferta din data de {02 noiembrie 2020 Ora
Pacificului SUA} până în {31 martie 2021 Ora Pacificului SUA} (“Perioada de
răscumpărare”). Intel nu va scurta Perioada de răscumpărare pentru prezenta Ofertă, cu
excepția cazului în care se prevede altfel în aceste T & C ale ofertei sau perioada de
răscumpărare asociată cu software-ul bonus care poate fi oferit ca stimulent suplimentar
pentru a începe o relație de marketing cu Sponsorul. În cazul apariției unor circumstanțe
neprevăzute după începerea Promoției, ne rezervăm dreptul de a prelungi Perioada de
Răscumpărare la discreția noastră rezonabilă. Orice astfel de modificare a Perioadei de
Răscumpărare va fi comunicată de către Sponsor. Nu se vor acorda prelungiri individuale
pentru Perioada de Răscumpărare.
SUMARUL CALENDARULUI
{02 noiembrie 2020 Ora Pacificului SUA}
Perioada de Achiziție: achiziționarea
până în {28 februarie 2021 Ora
unui Dispozitiv Eligibil
Pacificului SUA}
Perioada de trimitere: trimiterea
{02 noiembrie 2020 Ora Pacificului SUA}
cererii, așa cum este subliniat în
până în {30 martie 2021 Ora Pacificului
secțiunea 6
SUA}
{02 noiembrie 2020 Ora Pacificului SUA}
Perioada de răscumpărare:
până în {31 martie 2021 Ora Pacificului
răscumpărarea ofertei
SUA}
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6. VERIFICAREA ACHIZIȚIEI. Parcurgeți pașii următori pentru a confirma că achiziția
dvs. se califică pentru Ofertă.
a. Obligatoriu: vizitați https://softwareoffer.intel.com/bonus (“Site-ul Ofertei”)
și logați-vă în Contul dumneavoastră.
o faceți clic pe “Răscumpărați Oferta” și urmați instrucțiunile de pe ecran
pentru a finaliza procedura de cerere a verificării achiziției.
o identificați SKU-ul (unitatea de evidență a stocurilor) pentru dispozitivul pe
bază de procesor Intel® pe care l-ați achiziționat. Pe baza sku selectat de
dumneavoastră, veți fi informat pe ecran dacă dispozitivul bazat pe
procesor Intel® este eligibil pentru Ofertă.
o descărcați și executați instrumentul de scanare hardware Intel® Hardware
Scanning Tool „(Intel HST”). Utilizarea Intel HST este condiționată de
acceptarea de către dvs. a termenilor și condițiilor suplimentare care vă vor
fi puse la dispoziție înainte de descărcare.
o la finalizarea scanării, Intel HST va indica pe ecran dacă dispozitivul pe bază
de procesor Intel® pe care l-ați achiziționat îndeplinește cerințele de
eligibilitate indicate în prezentele T&C ale ofertei. În caz contrar, vă vom
trimite un e-mail la adresa asociată Contului dvs. de la adresa „noreply@softwareoffer.intel.com”. E-mail-ul va include numărul tichetului
dvs. de verificare a achiziției Intel Software Advantage și instrucțiuni
despre cum să revendicați Oferta, așa cum este indicat în continuare la
punctul 7 de mai jos. Vă rugăm să monitorizați adresa de e-mail, inclusiv
secțiunea de mesaje nesolicitate (spam), pentru această comunicare.
7. PAȘI DE RĂSCUMPĂRARE. Pentru a răscumpăra Oferta în Perioada de Răscumpărare,
urmați acești pași:
a. Obligatoriu: vizitați site-ul Ofertei (softwareoffer.intel.com/bonus) și logați-vă
în Contul dvs.
b. Obligatoriu: faceți clic pe Oferta specifică asociată cu numărul tichetului de
verificare a achiziției care v-a fost trimis anterior prin e-mail
c. Obligatoriu: bifați caseta goală pentru a confirma că înțelegeți complet, acceptați
și sunteți de acord să respectați prezentele T&C ale Ofertei (inclusiv toți termenii
și condițiile la care se face referire sau accesibile din linkurile conținute în acest
document)
d. Opțional: în timpul procesului de răscumpărare, vi se poate oferi posibilitatea de
a începe o relație de marketing cu sponsorul și potențialii parteneri sponsori, prin
acordul opțional pentru a primi e-mail-uri de marketing. Sponsorul vă poate oferi
stimulente software suplimentare pentru a face acest lucru. Dacă Sponsorul alege
să includă acest proces de consimțământ pentru marketing complet opțional, vi se
va solicita să verificați informațiile personale pe care le-ați furnizat anterior
(prenume, nume de familie și adresă de e-mail), astfel încât Sponsorul și potențialii
parteneri sponsori să vă poată trimite informațiile; confirmați din nou că ați atins
vârsta majoratului stabilită în țara dvs. de reședință legală (18 ani în multe țări); și
sunteți de acord ca Intel să vă contacteze prin e-mailuri pe teme de marketing. Vă
puteți dezabona în orice moment. Site-urile și comunicările Intel sunt supuse
Politicii sale de confidențialitate și Termenilor de utilizare, iar gestionarea
informațiilor cu caracter personal este supusă regulilor corporative obligatorii ale
Intel. Deși este necesar consimțământul dvs. pentru T&C-urile ofertei, acceptul de
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a primi conținut de marketing prin e-mail este opțional și nu este indispensabil în
scopul participării la Promoție. Drept urmare, puteți omite trimiterea formularului
care conține informațiile dvs. cu caracter personal.
e. Obligatoriu: răspundeți la o serie de întrebări de sondaj legate de achiziționarea
unei componente hardware Intel eligibile
f. Obligatoriu: dezvăluiți codurile și urmați instrucțiunile pentru a descărca titlurile
software-ului din Ofertă în Perioada de Răscumpărare sau după cum se specifică
altfel în instrucțiunile de descărcare.
8. SECURITATE. Sunteți pe deplin responsabil pentru păstrarea confidențialității parolei
și a Contului dvs. În plus, sunteți pe deplin responsabil pentru toate activitățile care apar
în Contul dvs. Sunteți de acord să notificați imediat Sponsorul și Împuternicitul pentru
prelucrarea datelor cu caracter personal cu privire la orice utilizare neautorizată a
Contului dvs. sau a oricărei alte încălcări a securității, contactând
https://softwareoffer.intel.com/redeem/support. Nici Sponsorul, nici Împuternicitul
pentru prelucrarea datelor cu caracter personal nu vor fi responsabili pentru nicio
pierdere pe care o puteți suporta ca urmare a utilizării de către altcineva a parolei sau a
Contului, cu sau fără știrea dvs. Cu toate acestea, ați putea fi tras la răspundere pentru
pierderile suportate de către Sponsor, de Împuternicitul pentru prelucrarea datelor cu
caracter personal, sau o altă parte din cauza utilizării de către altcuiva a Contului sau a
parolei dvs. Nu puteți utiliza Contul altcuiva în niciun moment, fără permisiunea
titularului Contului.
9. ASPECTE GENERALE. Recunoașteți și sunteți de acord că vă oferim doar dreptul de a
participa la Oferta în conformitate cu aceste T&C ale Ofertei, iar accesul dvs. la Contul dvs.
este supus T&C-urilor Contului și Condițiilor de utilizare ale Sponsorului. Dacă încălcați
aceste T&C ale Ofertei, T&C-urile Contului, sau Condițiile de utilizare ale Sponsorului,
recunoașteți și sunteți de acord că contul dvs. poate fi inaccesibil permanent pentru dvs.
și că toate datele sau serviciile asociate contului nu pot fi recuperate. CONTUL
DUMNEAVOASTRĂ ESTE FURNIZAT “AȘA CUM ESTE” ȘI “ÎN BAZA DISPONIBILITĂȚII”.
Această Ofertă este valabilă până la epuizarea stocului, iar Promoția este nulă acolo unde
este interzisă. Rezidenții sau persoanele din orice țară sau regiune care face obiectul sau
ținta oricărei sancțiuni sau embargouri ale Statelor Unite sau ale altor guverne nu sunt
eligibili pentru a răscumpăra oferta sau pentru a participa în alt mod la Promoție. Fiecare
Dispozitiv Eligibil este eligibil pentru o singură (1) Ofertă. Comenzile anulate sau
achizițiile returnate nu sunt eligibile pentru participarea la Promoție. Ne rezervăm
dreptul de a înlocui titlurile de software incluse în Ofertă cu altele de valoare egală sau
mai mare sau de a adăuga titluri de software bonus. Este posibil ca anumite titluri de
software să nu fie disponibile pentru toți consumatorii din cauza restricțiilor de vârstă.
Oferta poate fi schimbată, anulată sau suspendată în orice moment, din orice motiv, fără
notificare prealabilă, la discreția rezonabilă a Intel, dacă corectitudinea sau integritatea
acestei Oferte este afectată de înșelăciune, fraudă, un virus, bug, eveniment catastrofal sau
orice alt eveniment neprevăzut sau neașteptat care nu putea fi anticipat sau controlat în
mod rezonabil. Acest drept este rezervat indiferent dacă circumstanțele de mai sus se
datorează unei erori umane sau tehnice.
Software-ul inclus în Ofertă este furnizat de terțe părți prin intermediul site-urilor lor web
corespunzătoare sau printr-un site web gestionat de Împuternicitul cu prelucrarea
datelor cu caracter personal. Putem furniza hyperlink-uri, instrucțiuni sau alte metode
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pentru a vă ajuta accesul la astfel de software-uri de la terțe părți, site-uri web și alte
resurse (în mod colectiv, „Materiale de la Terțe Părți”), ca atare. Nu putem sponsoriza,
aproba sau garanta materialele de la terțe părți. Nu suntem responsabili pentru conținutul
sau acuratețea oricărui material de la Terțe Părți sau pentru orice pierdere sau
deteriorare de orice fel rezultată din utilizarea sau pentru orice eșec al materialelor de la
Terțe Părți, cu excepția cazului în care pierderea sau deteriorarea este cauzată de
neglijența noastră gravă, sau intenție voită. Când utilizați Materiale de la Terțe Părți, este
posibil să fiți supus termenilor de utilizare, politicilor de confidențialitate și altor termeni
relevanți, care pot diferi de ai noștri. Ar trebui să vă familiarizați cu termenii de utilizare,
politica de confidențialitate, cu alți termeni relevanți care vor reglementa utilizarea de
către dvs. a acestor Materiale de la Terțe Părți.
Site-ul Ofertei și titlurile de software care cuprind oferta sunt pentru uz personal și
necomercial. Ca atare, nu puteți transfera sau vinde Contul dvs., niciun software, chei de
licență software, coduri de ofertă software, produse sau servicii obținute prin intermediul
Site-ului Ofertei. Numai titularul de Cont eligibil poate răscumpăra Oferta. Distribuitorul
Participant de la care ați achiziționat dispozitivul eligibil pe bază de procesor Intel® nu
poate scana Dispozitivul Eligibil sau răscumpăra această Ofertă în numele dvs. și nici nu
poate încărca dovada achiziției pe Site-ul Ofertei pentru verificare. Nu sunt permise
intrări incomplete, ilizibile, fără sens, falsificate sau automatizate generate de script,
macro sau orice alt mijloc automat.
Intel își rezervă dreptul de a corecta orice erori tipografice sau de imprimare asociate cu
Oferta. Nulitatea sau imposibilitatea aplicării oricărei prevederi, declarații, afirmații sau
clauze a acestor T&C de Ofertă nu va afecta validitatea sau aplicabilitatea oricărei alte
prevederi, declarații, afirmații sau clauze. În cazul în care orice dispoziție, declarație,
afirmație sau clauză este considerată invalidă sau neexecutabilă sau ilegală, aceste T&Curi ale ofertei vor rămâne în vigoare și vor fi interpretate în conformitate cu termenii lor
ca și cum dispoziția, declarația, afirmația sau clauza invalidă sau ilegală nu a fost inclusă.
ATENȚIE: ORICE ÎNCERCARE DE A ÎNCĂRCA INFORMAȚII FRAUDULOASE SAU DE A
DETERIORA ÎN MOD DELIBERAT SITE-UL OFERTEI SAU DE A SUBMINA FUNCȚIONAREA
LEGITIMĂ A ACESTUIA POATE ÎNCĂLCA LEGILE PENALE ȘI CIVILE ȘI ÎN CAZUL ÎN CARE
SE VA FACE O ASTFEL DE ÎNCERCARE, INTEL ÎȘI REZERVĂ DREPTUL DE A SOLICITA
DAUNE ȘI ALTE DESPĂGUBIRI (INCLUSIV ONORARIILE AVOCAȚILOR ȘI CHELTUIELI DE
JUDECATĂ) DE LA ORICE ASTFEL DE PERSOANĂ, ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE
LEGE, INCLUSIV URMĂRIREA PENALĂ.
10. IMPORTANT: LITIGII. Prin participarea la Promoție, sunteți de acord că orice litigiu
care nu poate fi soluționat între părți, precum și revendicările și cauzele acțiunilor care
decurg din sau în legătură cu Promoția vor fi soluționate individual, fără a recurge la nicio
formă de acțiune colectivă prevăzută de legile Statelor Unite ale Americii. MAI MULT, CU
EXCEPȚIA EVENTUALELOR RESTRICȚII PREVĂZUTE DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ, ÎN
ORICE ASTFEL DE LITIGIU, RECLAMAȚIE SAU CAUZĂ DE ACȚIUNE LEGALĂ, CU
EXCEPȚIA CAZURILOR (I) DE DAUNE CAUZATE DE VĂTĂMARE CORPORALĂ SAU
CAUZATOARE DE DECES; SAU (II) DE NEGLIJENȚĂ GRAVĂ SAU O CONDUITĂ
NECORESPUNZĂTOARE INTENȚIONATĂ DIN PARTEA SPONSORULUI, ÎN NICIUN CAZ
SPONSORUL SAU ÎMPUTERNICITUL CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER
PERSONAL NU VOR AVEA OBLIGAȚIA DE RESPONSABILITATE FAȚĂ DE DVS. SAU FAȚĂ
DE ORICE ALTĂ TERȚĂ PARTE, PENTRU ORICE PROFIT PIERDUT, DATE PIERDUTE,
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NEUTILIZAREA SAU COSTURILE DE ACHIZIȚIE ALE BUNURILOR SAU SERVICIILOR
ÎNLOCUITOARE, ORICE EROARE, OMISIUNE, ÎNTRERUPERE, DEFECT SAU ÎNTÂRZIERE
ÎN FUNCȚIONARE SAU TRANSMISIE PE ORICE SITE WEB, DETERIORAREA ORICĂRUI
COMPUTER (SOFTWARE SAU HARDWARE) REZULTATE DIN PARTICIPAREA DVS. LA
ORICE OFERTĂ SAU PROMOȚIE, SAU PENTRU ORICE DAUNE INDIRECTE, PUNITIVE,
SPECIALE SAU CONSECUTIVE (INCLUSIV ONORARIILE AVOCAȚILOR ȘI ALE ALTOR
PROFESIONIȘTI), CARE REZULTĂ DIN PARTICIPAREA DVS. LA ORICE OFERTĂ SAU
PROMOȚIE, DIN PREZENTELE T&C ALE OFERTEI SAU DIN T&C ALE CONTULUI, ÎN
CADRUL ORICĂREI CAUZE ÎN JUSTIȚIE SAU A UNEI TEORII PRIVIND
RESPONSABILITATEA. PENTRU PROMOȚIILE DESFĂȘURATE ÎN STATELE UNITE,
ACESTE LIMITĂRI SE APLICĂ INDIFERENT DACĂ SPONSORUL SAU ÎMPUTERNICITUL CU
PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ARE O NOTIFICARE PREALABILĂ
CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE ȘI FĂRĂ A ADUCE ATINGERE
SCOPULUI ESENȚIAL AL ORICĂREI MĂSURI CORECTOARE LIMITATE.
11. CONFIDENȚIALITATE. Intel vă respectă confidențialitatea. Notificarea de
confidențialitate
Intel
disponibilă
la
adresa
https://www.intel.com/content/www/us/en/privacy/intel-privacy-notice.html
descrie practicile noastre de confidențialitate cu privire la colectarea, utilizarea și
divulgarea datelor dumneavoastră cu caracter personal prin Site-urile web Intel,
produsele, serviciile online, software-ul, aplicațiile, instrumentele și alte servicii și
funcționalități pe care le oferim, inclusiv această Promoție și Contul dvs. Împuternicitul
cu prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrează datele dumneavoastră cu
caracter personal în numele Intel exclusiv în scopul administrării Promoției în
conformitate cu aceste T&C ale Ofertei și T&C ale Contului.
12. PĂSTRAREA DATELOR. Datele utilizatorului necesare pentru verificările legale vor
fi stocate în baza de date asociată Ofertei pentru o perioadă maximă de (i) trei (3) ani de
la acceptarea acestor T&C ale ofertei sau pentru (ii) un (1) an de la ultima conectare la
Contul dvs. Dacă acceptați Termenii și condițiile pentru o nouă ofertă în perioada inițială
de trei (3) ani, perioada de trei (3) ani se va reseta și vor fi stocate toate datele legale din
perioada inițială de angajament. La sfârșitul perioadei de păstrare a datelor legale, toate
aceste informații vor fi șterse definitiv din baza de date.
Din motive juridice și de verificare și pentru a garanta un serviciu de asistență clienți
eficient, informațiile referitoare la solicitarea dvs. vor fi păstrate în baza de date asociată
prezentei Oferte timp de trei (3) ani de la data la care ați trimis-o prima dată.
Dacă actualizați oricare dintre informațiile dvs. de identificare personală asociate contului
dvs., aceste actualizări nu vor fi trimise terților la care ați consimțit în timpul participării
la o ofertă. Dacă doriți să actualizați informațiile trimise inițial către terțe părți, va trebui
să le contactați direct.
© Drepturi de autor 2020 Intel Corporation. Toate drepturile rezervate. Intel și sigla
Intel sunt mărci comerciale ale Intel Corporation sau ale filialelor sale din SUA și/sau alte
țări. Alte denumiri, sigle și mărci pot fi revendicate drept proprietatea altora.
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