TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE USO
O uso do website Lyconet (“website”) controlado e operado pela Lyconet Network
Marketing Brasil Ltda., sociedade empresária limitada, com sede no município de
Barueri, estado de São Paulo, na Alameda Mamoré, n° 503, 14º andar, Conjuntos 141
e 142, sala A, Alphaville Industrial, CEP: 06454-040, será regido de acordo com estes
Termos e Condições Gerais de Uso (“TCGs”). Os Usuários do website declaram que
concordam com os presentes TCGs e consentem que a Lyconet não se responsabiliza
em qualquer circunstância pela utilização do website de modo contrário aos presentes
TCGs. A Lyconet pode, a seu exclusivo critério e a qualquer tempo, alterar, modificar
e completar estes TCGs.
A Lyconet fará seu melhor para apresentar informações corretas e atualizadas em
seu website. No entanto, a Lyconet não dá qualquer garantia ou assume qualquer
responsabilidade de tais informações.Os Usuários do website declaram e concordam
que o acesso e toda a utilização do website e de seu conteúdo é feita por sua própria
conta e risco. A Lyconet nega todas as garantias e/ou responsabilidades, expressas
ou ímplicitas, decorrentes ou relativas à utilização do website e de seu conteúdo.
Todos os arquivos de imagem, texto e som, bem como animações, vídeos, e todos os
demais componentes do website estão protegidos por direitos de propriedade
intelectual e não podem ser distribuídos, descarregados, alterados, reproduzidos,
reencaminhados ou de outra forma utilizados sem autorização prévia expressa e por
escrito. Os ficheiros estão disponíveis para download na área interna do website, mas
poderão ser utilizados apenas para uso próprio.
A Lyconet reserva-se o direito de eventualmente excluir Usuários do serviço e/ou do
envio de emails, caso existam motivos válidos para tal.
A Lyconet apenas responde por atividades ou informações ilegais resultantes de
ligações que reencaminhem o seu website para ofertas de terceiros disponibilizadas
na world wide web, bem como pelos conteúdos que sejam disponibilizados nos nossos
fóruns por terceiros, em caso de efetivo conhecimento por parte da Lyconet, e na
medida em que a Lyconet não aja imediatamente para a remoção ou bloqueio do
acesso às informações ilegais. Conteúdos discriminatórios, ofensivos, ou ilegais
podem ser removidos do website tão logo tais contéudos sejam identificados pela
Lyconet.
Quaisquer questões relativas a estes TCGs deverão ser dirigidas à:
Lyconet Network Marketing Brasil Ltda.
Alameda Mamoré, 503, 14º andar, Conjuntos 141 e 142, sala A
Alphaville, Barueri – SP
CEP: 06454-040
E-mail: international@lyconet.com

LIMITE DE RESPONSABILIDADE
1.
Lyconet Network Marketing Brasil Ltda. (“Lyconet”) não assume qualquer
responsabilidade pela atualização, precisão, integralidade, legalidade e/ou qualidade
das informações fornecidas. Isto tambem se aplica a todas as descrições de produtos
e preços, assim como informações disponibilizadas sobre parceiros contratados da
Lyconet. Erros técnicos e/ou serviço de manutenção, dentre outras razões (tais como
novo lançamento do website) podem causar uma breve ou longa perda de acesso do
Usuário ao website. A Lyconet não garante que a plataforma estará disponível de
forma ininterrupta ou livre de quaisquer erros ou falhas. A Lyconet não assume
qualquer responsabilidade pela disponibilidade ou acessibilidade ao website e não
será responsabilizada por quaisquer danos (incluindo, entre outros, dandos de
qualquer natureza, lucros cessantes e danos emergentes) decorrentes do acesso e
uso ou incapcidade de acesso e uso do website e de seu conteúdo. Todas as ofertas
disponibilizadas no website estão sujeitas a alterações e não tem caráter vinculante
entre as Partes. A Lyconet pode, a qualquer momento e a seu exclusivo critério, e sem
notificação prévia, realizar ajustes, mudanças e remover toda ou parte do website ou
de seu conteúdo.
2.
Além disso, a Lyconet não é responsável pelo envio de hyperlinks e seus
conteúdos. A Lyconet não assume nenhuma responsabilidade pela atualização,
precisão, integralidade, legalidade e qualidade de tais hyperlinks. Qualquer
responsabilidade recai sobre o fornecedor do respectivo website vinculado. A Lyconet
não tem controle sobre a estrutura atual ou futura, conteúdo ou autoria destes
hyperlinks. Por essa razão, a Lyconet não será responsabilizada pelo conteúdo de
todos os hyperlinks que foram alterados após a conexão, bem como entradas nos
livros de convidados, formulários e listas de distribuição por e-mail da Lyconet. A
Lyconet não garante o controle permanente do conteúdo dos websites conectados
sem que haja indicações concretas de uma violação legal, mas os conteúdos que não
cumpram o disposto nos presentes termos ou violem a legislação aplicável serão
removidos imediatamente, logo que tal violação seja do conhecimento da Lyconet.
3.
O uso deste website é exclusivamente permitido para fins informativos,
privados e comerciais. Todos os conteúdos deste website estão protegidos por
copyright [direito autorais]. Isto é aplicável independentemente dos conteúdos serem
fornecidos gratuitamente ou mediante pagamento. Qualquer tipo de reprodução,
distribuição, aluguel, empréstimo, publicação ou qualquer outro uso deve exigir
autorização explícita e por escrito da Lyconet. A violação deste requisito pode resultar
em consequências legais, especialmente no que diz respeito a marcas comerciais,
direitos autorais e leis de concorrência. A Lyconet retém explicitamente todos os
direitos autorais, direitos de marca registrada e direitos de uso do website.
4.
A Lyconet preza pelo processamento cuidadoso e confidencial de dados
pessoais. Nos casos onde existe a possibilidade do registro de dados pessoais ou
empresariais (endereços de e-mail, nomes, endereços) no website, o usuário divulga
esses dados de forma expressamente voluntária.
5.
Este limite de responsabilidade será considerado como sendo parte do website.
Caso partes ou trechos específicos do conteúdo não / não totalmente / ou não mais
corresponderem à atual situação legal, a parte restante do documento e seu conteúdo
e validade não serão afetadas.

6.
A Lyconet não se responsabiliza por qualquer conteúdo que esteja visível em
sua homepage, criado por Usuários. A Lyconet não será responsabilizada por danos
causados pelo referido conteúdo. A autoria dos comentários/avaliações de qualquer
tipo que forem publicados no website é de responsabilidade de seus respectivos
autores. O Usuário que cometer qualquer violação de direitos de terceiros deve
proteger e manter a Lyconet completamente imune de quaisquer demandas. Caso a
Lyconet seja chamada a responder por quaisquer pedidos de indenização ou
reclamações pela violação de direitos de terceiros, o Usuário causador de tal violação
deverá indenizar a Lyconet, assumindo toda e qualquer responsabilidade pelos danos
causados. A Lyconet reserva-se ao direito de excluir qualquer conteúdo que considere
ilegal, que esteja em contradição com a boa reputação da empresa ou que possa
prejudicar sua imagem, a qualquer momento, a seu exclusivo critério e tão logo tome
conhecimento destes contéudo.

