
TERMENI ȘI CONDIȚII 

Ce este ComedyStore.ro 

ComedyStore.ro este o platformă de difuzare online de conținut 
video individual și crowdfunding de conținut video, bazat pe 
vânzarea de bilete pentru vizualizarea acestui conținut, care 
permite vizitatorilor să vizioneze filme și seriale online, fără 
reclame, pe orice dispozitiv capabil să acceseze platforma.` 
În schimbul costului unei taxe de acces la vizionări nelimitate 
în timp pentru conținutul video individual, utilizatorii pot 
accesa respectivul film sau serial, din producția locală sau 
internațională, atât timp cât site-ul comedystore.ro deține 
licența de distribuție. 
 
Comedystore.ro este deținut și administrat de către S.C. Comedy 
Store S.R.L. cu sediul în Calea Moșilor 36A, , sect. 3, 
București, cod unic de înregistrare 45410280, nr. de 
înregistrare la Registrul Comerțului J40/22684/2021. 

Ce este crowdfunding 

Prin cumpărarea de bilete online / acces la un anumit conținut, 
utilizatorii platformei ComedyStore.ro susțin producătorii 
acelui conținut (film, serial TV) astfel încât să le permită 
financiar să creeze mai mult conținut (continuare la film, 
serial TV), o practică numită “crowdfunding”. 
Anumite tipuri de conținut publicate pe ComedyStore.ro au ca 
scop strângerea de fonduri pentru alte proiecte culturale sau 
creative de același tip, platforma având rol de intermediere a 
interacțiunii dintre inițiatorii de proiecte și publicul lor, în 
scopul promovării, creșterii vizibilității pentru aceste 
proiecte și adunarea de fonduri pentru lansarea sau dezvoltarea 
acestor proiecte. 
Proiectele care sunt susținute prin crowdfunding vor fi 
semnalate special pe ComedyStore.ro. 

Cum se accesează conținutul pe ComedyStore.ro 

Accesul la website este liber pentru orice individ.  
Accesul pentru vizionarea unei producții se face prin 
achiziționarea unui bilet / accesului pentru respectiva 
producție. 
Pentru a putea cumpăra acces online/bilet la una dintre 
producțiile accesibile pe comedystore.ro, trebuie să ai peste 18 
ani. 



În cazul în care una sau mai multe producții părăsesc platforma, 
comedystore.ro va notifica  în prealabil utilizatorii plătitori 
via email despre indisponibilitatea titlului respectiv. 

Cum se folosește ComedyStore.ro 

● Pentru a putea vizualiza producțiile de pe ComedyStore.ro 
este necesară crearea unui cont de utilizator, ce ne 
permite să îți comunicăm detalii importante și noutăți de 
pe platforma, alături de achiziționarea accesului online / 
bilet prin metodele de plată puse la dispoziție. 

● Cumpărarea accesului online / bilet îți acordă dreptul să 
vizionezi de câte ori vrei producția respectivă, atât timp 
cât ea este online și disponibilă pe comedystore.ro. 

● Contul creat pe ComedyStore.ro nu este transmisibil către 
terți (prieteni, familie, colegi) 

● ComedyStore.ro nu face verificări de geolocație pentru 
accesul la o producție, decât când termenii achiziției 
producție ne limitează la distribuția sa doar pe anumite 
teritorii. Datele personale ale utilizatorilor nu vor fi 
folosite pentru alt scop decât cel declarat. Pentru mai 
multe detalii despre felul în care colectăm și folosim 
datele personale ale vizitatorilor, vizitează politica 
noastră de confidențialitate. 

● Pentru protejarea drepturilor de autor, nu poți descărca, 
capta ecranul sau duplica conținutul de pe comedystore.ro 
în nicio situație. 

Cum se cumpără acces la conținutul ComedyStore.ro 

Produsele vândute de comedystore.ro reprezintă accesul la 
vizionarea conținutului comedystore.ro și se face prin achitarea 
costului de acces individual / bilet pentru fiecare producție ce 
se dorește a fi vizionată. Accesul la producție este instant 
după aprobarea plății. 
Plata se va face prin folosirea cardului prin procesatorul de 
plăți Netopia / Mobilpay și este finală.  
 
Cum se poate returna un produs 
 
Potrivit dispozițiilor OUG 34/2014, articolul 16, punctul M, fac 
excepție de la dreptul de retur conținutul digital livrat 
electronic (pe e-mail, website sau orice canal de comunicare 
electronică). 
Dat fiind faptul că ComedyStore.ro oferă acces imediat la 
conținut imediat după procesarea unei plăți, astfel cumpărătorul 
putând vizualiza conținutul, platforma nu oferă rambursări 
pentru comenzi.  
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Excepții la rambursare: în cazul unei tranzacții frauduloase cu 
cardul deținut de utilizator, tranzacția nefiind inițiată de 
acel utilizator, pentru rambursarea tranzacției este necesar ca 
utilizatorul să ne contacteze la contact@comedystore.ro și să 
iși informeze banca / procesatorul de plăți.  
 

mailto:contact@comedystore.ro
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