Termeni de Utilizare
pentru toți partenerii de afaceri

AdmyDream.com

A. Conditii Generale
1. Domeniu de aplicare
Urmatorii termini si conditii (denumite in continuare quat );anuntul meu Dream Limited ,Unitatea
25A/25F Aripa Hing Comercial Building, 139 Wing Lok Street ,Sheung Wan , Hong Kong ,China ( denumit in continuare quot ;AMD );se aplica in cazul utilizarii platformei admydream.com (denumit in
continuare quot platforma ) si toate rezervarile (i) prin circuit de publicitate prin mass-media , publicitate intre furnizori si crosssvertise , publicitate (denumita in continuare quot , editor )si (ii) achizitionarea de spatiu publicitar pe platforma AMD intre agenti de publicitate si editori , numit agentii
de publicitate .Ambele tipuri de contracte sunt quot ,rezervari quot . Dispozitiile generale din sectiunea A sunt pentru toti utilizatorii ,conditii specific e. In sectiunea B pentru editori si conditii specifice
din sectiunea pentru agentii de publicitate . Conditiile se aplica utilizarii platformei , precum si pentru
contracte si tranzactii care nu vor fi facute pe platforma.
Alte condiții ale utilizatorilor care nu sunt valabile, chiar dacă AMD nu contrazice în cazuri individuale,
cu condiția ca includerea lor nu a fost confirmată în mod explicit de AMD
Prin utilizarea acestui site sau facand clic pe “Sunt de acord “, tu (utilizator )esti de acord cu toate
conditiile prevazute.
AMD ,reprezentata de directorul sau general , explica utilizatorului ca se pot schimba termini in orice
moment si sunt de acord cu fiecare utilizare a site-ului , sunt conforme cu cea mai recenta versiune a
acestor termini si conditii. Daca nu sunteti de acord cu acesti termini si conditii , va rugam sa nu utilizati acest site si de asemenea sa nu apasati pe clic “Accept”.
AMD isi rezerva dreptul de a rezilia utilizarea acestui site in orice moment , fara notificare iar acest
lucru poate fi pentru orice incalcare facuta .
2. Înregistrare pe platforma, serviciul declarațiilor, acordarea de drepturi
Utilizarea și carte intitulată numai antreprenori sau societăți în sensul § 14 BGB, care sunt pe deplin
capacitatea de afaceri- sau juridice
Utilizarea platformei necesită înregistrare a utilizatorului. Utilizatorul este obligat să facă în timpul
înregistrării informațiilor corecte, actuale și complete după cum se specifică în formularul de înregistrare și să păstreze informațiile sale actualizate.
Autorizarea utilizatorului de a utiliza platforma se face prin confirmarea înregistrării de către AMD și
contabilizarea ulterioară a unui pachet promoțional. Dreptul de acces nu este pentru utilizator. AMD
poate respinge confirmarea înregistrării, fără a da motive.
Utilizatorul este conștient de faptul că declarațiile sale juridice (de exemplu, etc. E-mail-uri cu oferte
sau ipoteze, referințe la modificarea condițiilor), în mod opțional, de asemenea, poate merge prin email în mod normal la biroul său din spate a platformei AMD si. Aceasta va fi considerată primită
atunci când acestea pot fi găsite în condiții normale, în utilizator de pe cutia poștală platformei sau
cutia poștală de e-mail pe care utilizatorul a specificat în timpul înregistrării
După înregistrarea unui cont de utilizator personalizat este creat pentru fiecare utilizator de pe platformă. Utilizatorul trebuie să aleagă atunci când înregistrarea unui ID de utilizator și un cod de acces
și de a face necesare pentru utilizarea platformei și prelucrarea informațiilor referitoare la plăți.
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3. Obligațiile generale ale utilizatorului în timp ce foloseste platforma.
Utilizatorii sunt obligați să se asigure că contul de utilizator este utilizat numai de către ei înșiși și
trebuie să păstreze în acest scop secret, codul lor de acces. Proprietarul unui cont de utilizator este
pe deplin responsabil pentru toate activitățile, care sunt efectuate pe contul său de utilizator, responsabil.
Utilizatorii au dispozitive de acces și programele lor stabilită astfel încât nici securitatea, integritatea
sau disponibilitatea sistemelor utilizate AMD pentru furnizarea platformei și furnizarea de servicii
conexe, este afectată. AMD este autorizat să facă orice măsuri necesare (de exemplu. Ca bariere de
acces), care sunt necesare pentru a asigura integritatea sistemului a sistemelor utilizate.
4. Disponobilitatea Platformei
Utilizarea platformei în sine este liberă. AMD nu a asigurat în mod corespunzător disponibilitatea
permanentă a platformei.
5.Contabilitate
AMD are dreptul de a emite facturi pe cale electronică. Sumele sunt, cu excepția cazului fără sa se
prevede altfel. Cifra de afaceri legală dacă nu intră nici un impozit pe vânzări legale sau TVA se
plătește de către beneficiar (taxare inversă).
6.Încetarea relației contractuale; Termenul si incetarea rezervarilor individuale
Fiecare utilizator are dreptul de a rezilia contractul cu privire la utilizarea platformei în orice moment,
fără motiv, prin ștergerea contului de utilizator sau printr-o notificare scrisă.
AMD are dreptul de a rezilia contractul de utilizare a platformei și / sau rezerve cu efect imediat extraordinar dacă utilizatorul încalcă obligațiile esențiale în temeiul prezentului contract și în ciuda de
avertisment, cu un termen rezonabil, nu oferă remediu în timp util. Un avertisment este, atunci nu
este necesară în cazul în care acest lucru nu promite succesul sau încălcarea este atât de gravă încât
AMD nu este rezonabil să adere la contract.
Deja finalizate rezervările rămân neafectate de o reziliere a contractului
7. Organizarea de anunturi banner si raspunderea AMD
AMD a vândut membrilor ca agenții de publicitate din cadrul pachetelor de publicitate pentru
rețeaua de anunțuri AMD de afaceri, care includ un anumit număr de anunțuri banner, care sunt
afișate de "Publisher" pe site-urile lor.
AMD a distribuit printr-o varietate de procese tehnice care urmează să fie afișate bannere pe siteurile editorilor și verificate prin diverse controale, că fluxul propriu-zis este dat.
AMD nu are acces tehnic la site-urile web ale editorilor și nu se poate exclude absolut printr-o
varietate de controale, că, în orice moment rula pe site-urile web ale editorilor tuturor operațiunilor
în mod corespunzător
AMD nu poate garanta, prin urmare, că banner-ul agentului de publicitate sunt afișate corect
AMD nu poate prezice sau garanta cât de des sunt afișate banner-ul clienților abgezeigt proiecte cât
de des promovate de agenții de publicitate și care succesul economic, proiectele individuale vor
avea.
Deoarece proiectele de publicitate sunt conectate într-o rețea de afaceri unele cu altele, nu pot fi anticipate sau garantate, ceea ce succesul poate deriva proiectul individual din rețea, deoarece acest
lucru un număr de factori sunt responsabili, la care AMD nu are nici o influență.
Având în vedere faptele descrise aici, că AMD are doar o influență foarte mică asupra cursului și succesul campaniilor publicitare individuale, AMD răspunzătoare pentru simpla neglijență numai pentru
încălcarea obligațiilor contractuale, că încălcarea obligațiilor a căror îndeplinire executarea
corespunzătoare a contractului în primul rând, să permită și pe respectarea cărora utilizatorul poate
avea întotdeauna încredere ( "obligație cardinal
Într-o încălcare ușor neglijență a unei taxe cardinal de AMD, care trebuie să dovedească dincolo de
orice îndoială în termen de 24 de ore de la agenții de publicitate, răspunderea AMD la un maxim de
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100% din prețul de achiziție al serviciului de publicitate este limitat, în fiecare caz în parte, pentru
fiecare companie,este de un maxim de 10$.
Forță majoră, perturbări ale operațiunilor sau a altor AMD nu este responsabil pentru cazurile de imposibilitatea de a preveni AMD provocând o întârziere a capacității de a furniza serviciile contractuale
la data convenită sau în termenul convenit, să schimbe datele și termenele de durata de aceste circumstanțe probleme de performanță legate. Drepturile legale ale utilizatorilor rămân neafectate.
8. Responsabilitatea pentru continut
AMD nu verifică conținutul proiectelor și este aceasta, de asemenea, să nu fie obligate, cu toate acestea, la AMD, în special, nu pentru materiale publicitare ale agenților de publicitate participante sau
de conținut doar asigură infrastructura tehnică pentru achiziționarea de spațiu publicitar disponibil și
nu este responsabil pentru conținutul utilizatorului, este editorul în domeniul panouri, responsabil.
AMD face ca site-ul nu are puterea discreționară de dreptu și poate să le excludă de la publicarea, în
măsura în care acestea sunt în contradicție cu orientările AMD.
9. Legea aplicabila si jurisdictia
Acest acord este supus legilor HKSAR.

B. Dispozitii speciale pentru editori
1. Utilizarea platformei si beneficii
Publisher poate oferi un maxim de 5 spații publicitare pe platforma prin specificarea adresele URL
ale acestora. El primește un cod de banner, el a pus exact pe aceste pagini. Publisher garantează că
are dreptul să comercializeze spațiul de publicitate contractual și poate dispune liber de aceste
panouri.
2. Orientări privind mediul publicitar, eludarea mecanismelor de compensare, Despăgubiri
Publisher este interzis, sau de către terți
• pentru a schimba informațiile furnizate de AMD pentru conținutul media de publicitate;
• să limiteze reproducerea completă a informațiilor furnizate de materiale promoționale AMD
sau obstructioneaza; sau Pentru a lucra
• mecanisme de compensare convenite prin contract (cum ar fi "clicurile forțate" sau similare).
Editorul poate posta panouri nu log pe AMD sau de a face parte dintr-o ofertă în cazul în care mediul
de publicitate participante
• propaganda de război violent, incită sau conținuturi inumane;
• simboluri ale organizațiilor neconstituționale;
• conținut ilegal;
• sau alt conținut ilegal care conține sau se referă la mass-media de publicitate un astfel de conținut
În plus, nu sunt permise următoarele acțiuni și concepte:
• Paidmailer, și anume publicitate Mailer, să plătească beneficiarii ..;
• ferme Banner, și anume pagini care constau aproape în întregime dintr-o colecție de bannere ..;
• vizionări Pagina generata automat;
• Apelareși lia și spyware;
• partajarea de fișiere software.
Publicitate, în cazul în care spațiu publicitar pus la dispoziție trebuie să respecte dispozițiile legale
relevante. Același lucru este valabil și pentru modul în care plasarea de material publicitar. Modul în
care plasarea de material publicitar nu trebuie să afecteze reputația sau reputația agentului de
publicitate sau mărcile sale, de asemenea.
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AMD va diferenția prin intermediul unor mecanisme adecvate de monitorizare care mass-media de
publicitate sunt adecvate și respectă aceste condiții. taxa de publicitate corespunzătoare pentru a
solicita editorului În cazul în care încalcă Editorul culpabil obligațiile sau nu îndeplinește aceste
cerințe, confiscate, fără nici o compensație. AMD nu decide să cumpere o bază subiectivă, care sunt
acceptate de publicitate mass-media și ce. Atunci când AMD respinge mass-media de publicitate
individuale și cotele lor de departe calculate anulate, această decizie este definitivă. Reclamații și
anchete cu privire la aceste decizii sunt ignorate sau un răspuns.
AMD este editorul care a încălcat de mai multe ori sau a acestor reglementări, pentru a exclude
permanent pentru a oferi spatiu publicitar la piscina de publicitate AMD Network.
Publisher va fi pe deplin răspunzător pentru orice paguba sau vătămare cauzată de acțiunile sale
abuzive sau ilegale și are, în acest sens, să suporte toate costurile.

C. Dispoziții speciale pentru agenții de publicitate și proiecte ad crowdfunding
1. Ad (-vertising) crowdfunding, raporturi juridice, încheierea unor rezervări și servicii
AMD bietet seinen Mitgliedern die Möglichkeit durch „Ad(-vertising) Crowd Funding“ seine Wünsche
und Ziele zu realisieren. AMD betreibt hierzu im Internet ein gewerbliches Netzwerk Plattform, in
welcher Werbeanzeigen auf eigenen Projekten der Mitglieder publiziert werden können..
AMD ofera membrilor sai posibilitatea de "Ad (-vertising) crowdfunding" pentru a realiza dorințele și
obiectivele sale. AMD funcționează în Internet o platformă de rețea comercială, în care reclamele pot
fi publicate pe proiecte proprii ale membrilor .
Paginile de proiect ale membrilor sunt reprezentate ca un conținut social media cu imagini, clipuri
video și texte. Toate site-urile de proiect sunt kategoriziert într-o piscină și sunt legate pe plan intern
și extern interactiv. Membrii pot rezerva, de asemenea, publicitatea în formă de bannere conectate
extern pentru aceste pagini de proiect pentru a atrage mai mulți vizitatori la site-urile lor de proiect.
AD Crowd Funding de anunțuri de lucrări pe această platformă, apoi, după cum urmează:
•
•
•

Fiecare membru face reclamă perspective potențiale pentru pagina sa de proiect si prezinta
dorintele si scopurile sale, care vrea să-l realizeze.
Pentru cei interesați vor fi oferite, să publice aceste dorințe și obiective.
În cazul în care aceste perspective se alăture rețelei de publicitate și de carte comercială,
comisia vine de la acest element rând ca "Contribuția finanțării ad" pentru a face publicitate
și partenerii săi de rețea upline membre, finanțarea astfel dorințele și scopurile lor.

Agenții de publicitate pot obține prin intermediul platformei și în afara platformei țintă campaniile de
publicitate. Editorii platformei pentru piata spatiilor de publicitate. Contractor al agenților de publicitate și editorii vor avea fiecare AMD singur, între agenții de publicitate și editorii nu există nici un
contract. Membrul cumpără ca și agenții de publicitate o platformă pe pachetele de publicitate
pentru anunțul său de finanțare de proiect. Cu pachete de publicitate face publicitate cumpără un
anumit număr de anunțuri bannere, care se referă la campania / proiectul său.
2. Cerințe pentru participarea la rețeaua comercială vonAd Visul meu (AMD)
a) Utilizatorul asigură că desfășoară o activitate comercială, publicitatea online necesită. Este
interzisă în mod expres pachetele de publicitate numai de rezervă pentru a obține calificări
specifice, atunci când nu este necesară nicio publicitate. Este interzisă și, de asemenea, nu
are sens să utilizeze această rețea numai pentru uz personal.
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b) Utilizatorul trebuie să aibă vârsta de cel puțin 18 ani pentru a accepta acest acord și de a
utiliza acest site.
c) Utilizatorul trebuie să confirme că el știe că cumpără AMD Adpacks nu este un activ financiar sau de investiții financiare, nicio participare într-o societate, nu o parte și să stabilească orice drepturi de dividende, drepturi de participare, nu un împrumut sau un împrumut
acționar este și nici un drept antreprenor, partener sau co-determinare justificată. El trebuie de acord că AMD nu consideră ca o investiție, mai degrabă decât ca un adevărat servicii
de publicitate și utilizări, care distribuie veniturile sale la rețeaua AMD Business Partner
prin plata comisioanelor către partenerii săi de afaceri.
d) Utilizatorul trebuie să confirme că el este conștient de faptul că nu există previziuni de
AMD, modul in care serviciile AMD publicitare de succes și cât de mult veniturile le vor
primi în rețeaua comercială de la AMD. El știe că performanțele anterioare ale AMD nu-i
garantează aceleași rezultate în viitor.
e) Utilizatorul trebuie să confirme că înțelege limba engleză, ca și toate comunicările de pe
acest site este în limba engleză. Dacă ați citit aceste condiții ca o traducere într-o altă
limbă, nu putem garanta că această traducere este corectă, astfel încât semnificația juridică pot fi diferite si nu se pot aplica, eventual,
f) Vom respecta cu strictețe legile internaționale de prevenire a spălării banilor și în mod explicit faptul că vom indica efectua doar atat rezervarea serviciilor de publicitate, precum și
plata comisioanelor, atunci când participanții profesioniști a legitimat cu acuratețe în modul prescris.
g) Sunteți de acord, AMD a exclus de la orice pierderi și / sau răspunderea pentru achizițiile
dvs., astfel încât să dobândească orice servicii de care nu au nevoie sau nu pot plăti pentru
că le face pe propriul risc în afacerea dvs. de tranzacționare.
h) Presupui responsabilitatea exclusivă pentru toate în taxele de țară și de a face AMD și
proprietarul său de această răspundere.
i) Participantul se angajează tot ce a venit în mod direct sau indirect, în atenția informații
strict confidențiale și confidențiale fără acordul prealabil trec acordul în scris al AMD
pentru terțe părți pentru a exploata sau de a utiliza.
j) Sunteți de acord în mod expres că prețul de achiziție plătit pentru pachetele de publicitate
achizitionate nu pot fi rambursate, deoarece beneficiile acestor servicii de publicitate sunt
puse la dispoziție imediat prin procese automatizate.
k) Vă rugăm să aplicați aprobate numai de publicitate AMD. Venituri sau garanții care nu sunt
în concordanță cu informațiile furnizate de AMD sunt disponibile, pot duce la excluderea
permanentă din rețea
l) AMD nu este răspunzătoare pentru daune și / sau a pierderilor cauzate de membri și / sau
vizitatorii noștri pentru persoane sau grupuri. Prin urmare, să își asume atât membrii și vizitatorii AMD întreaga responsabilitate pentru metodele lor de promovare și de marketing
de la AMD.
m) Mai multe înregistrări de către persoane fizice sau companii care nu sunt permise. Dar este
permis să se înregistreze mai multe proiecte.
n) Este toți participanții strict interzis să facă publicitate proiectele lor pentru următoarele
subiecte: politica, religie, ura, discriminare, vătămare corporală, moartea, deteriorarea,
porno sau distrugerea bunurilor, ca orice formă de stimulent financiar sau efectuarea de
împărțire a profitului . Este participanții, de asemenea, interzise în proiectele lor de a face
publicitate produselor sau serviciilor care necesită o licență, cum ar fi de exemplu:. Loterie,
jocuri de noroc, valute cripto, Forex sau stocul de comercializare. În cazul în care membrii
nu respectă aceste interdicții, amenință această excludere din rețeaua comercială cu expirarea simultană a tuturor drepturilor și a bunurilo.
o) Din nou în sus să ne exprimăm că vă confruntați ca un individ pentru ei înșiși sau de afaceri
și nu acționează în numele altei persoane, a unei alte societăți și / sau altă organizație.
Oferta noastră este nulă în cazul în care este interzis prin lege.
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Ne rezervăm dreptul, în orice moment și la discreția sa în ceea ce privește integritatea și securitatea
pentru a schimba comisioanele, ratele, termenele și / sau condițiile acestui program interesele membrilor. Sunteți de acord că este responsabilitatea dumneavoastră exclusivă de a verifica cea mai recentă versiune a condițiilor de serviciu conținute în acest document, la care sunt legați. Anumiți
Acordul utilizatorului și / sau Termenii de utilizare pot fi înlocuite cu alte avize legale, care sunt situate în alte părți ale site-ului.
December 07, 2016
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