TERMOS E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

A utilização da página web Lyconet Global AG ("Lyconet") é regida por estes Termos
e Condições de Utilização. Além disso, o Acordo Lyconet Marketing e todos os
documentos legais adicionais também se aplicam aos Lyconet Marketers. Os
utilizadores desta página concordam com estes Termos e Condições e concordam
que a Lyconet não pode ser responsabilizada pela utilização deste site. A Lyconet
reserva-se o direito de alterar e atualizar estes Termos e Condições a qualquer
momento.
A Lyconet fará o possível para apresentar informações corretas e atualizadas nesta
página. As indicações e informações contidas nesta página web são, no entanto,
prestadas sem qualquer garantia. Os utilizadores desta página web declaram
concordar que o acesso e toda a utilização desta página web e do seu conteúdo é
feita por sua própria conta e risco. A Lyconet não se responsabiliza por quaisquer
danos resultantes do acesso, da utilização ou da impossibilidade de utilização da
presente página web ou de quaisquer erros ou omissões nela contidas.

Todos os ficheiros de imagem, texto e som, bem como animações, vídeos, etc. e todos
as outras componentes desta página web 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. Na área interna de downloads tais ficheiros podem ser utilizados apenas para
o uso privado.
A Lyconet reserva-se o direito de eventualmente excluir utilizadores do serviço e/ou
do envio, caso existam motivos válidas para tal.
A Lyconet apenas responde por atividades ou informações ilegais resultantes de
ligações que reencaminhem da sua página web para ofertas de terceiros
disponibilizadas na internet, 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 pela Lyconet a qualquer momento.
Quaisquer questões relativas a estas Condições e sobre os Termos e Condições
Gerais deverão ser dirigidas à
Lyconet Global AG
Tödistrasse 48
8002 Zurique
Suíça
international@lyconet.com

EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE
1. A Lyconet Global AG (“Lyconet“) não garante a atualização, correção, integralidade
e/ou qualidade da informação colocada à disposição. Tal aplica-se também a todos
os produtos e serviços oferecidos nesta página web, incluindo as descrições de
produtos, os preços, bem como a informação disponibilizada relativa aos parceiros
contratuais da Lyconet, na extensão permitida pela legislação aplicável. Erros
técnicos e/ou trabalhos de manutenção, bem como outros motivos (por exemplo, o relaunch da página web) podem conduzir a falhas de acesso de curta ou longa duração.
A Lyconet não garante a funcionalidade e acessibilidade da página web. A Lyconet
exclui a sua responsabilidade relativamente a danos materiais ou imateriais (como,
por exemplo, lucros cessantes, danos decorrentes da perda de dados, enriquecimento
sem causa, custos com advogados ou com a elaboração de contratos) causados pela
utilização das informações aí oferecidas ou pela utilização de informações erróneas
ou incompletas, na medida em que não exista por parte da Lyconet qualquer atuação
comprovadamente dolosa ou grosseiramente negligente, na medida e extensão
máxima admissível nos termos da legislação aplicável. Todas as ofertas estão sujeitas
a confirmação. A Lyconet reserva-se expressamente o direito de alterar, completar,
eliminar ou suspender temporária ou definitivamente a publicação de partes da página
web ou integralmente a oferta sem aviso prévio.
2. A Lyconet não será igualmente responsável pelas hiperligações para páginas de
terceiros e os seus conteúdos. A Lyconet não assume qualquer garantia pela
atualidade, correção, integralidade, legalidade ou qualidade das hiperligações de
terceiros. Qualquer responsabilidade por esses fatores é do terceiro prestador da
página web para a qual a hiperligação remete. A Lyconet não tem qualquer influência
sobre a configuração atual e futura, os conteúdos ou a autoria das hiperligações. Por
essa razão, a Lyconet não se reverá nos conteúdos de quaisquer hiperligações que
tenham sido alterados após a colocação das ligações no website Lyconet, bem como
de conteúdos ou registos inseridos por terceiros nos livros de visitas, fóruns de
discussão e listas de envio eletrónico criados pela Lyconet. A Lyconet não garante o
controlo permanente do conteúdo das páginas web ligadas sem que haja indicações
concretas de uma violação legal, mas os conteúdos que não cumpram o disposto nas
presentes Condições ou violem a legislação aplicável serão removidos
imediatamente, logo que tal violação seja do conhecimento da Lyconet.
3. Esta página web apenas pode ser utilizada para efeitos informativos, bem como fins
pessoais e profissionais. Todo o conteúdo desta página web está protegido ao abrigo
dos direitos de propriedade intelectual. Tal aplica-se tanto aos conteúdos
disponibilizados gratuitamente, como aos disponibilizados mediante pagamento. Não
é permitida a reprodução, utilização, aluguer, publicação ou outra forma de utilização
dos mesmos sem o consentimento expresso e escrito da Lyconet. A violação desta
proibição poderá dar lugar ao exercício do direito de ação da Lyconet, nomeadamente
com base em normas de direito da propriedade industrial, direito de autor e de
concorrência. À Lyconet reservam-se expressamente todos os direitos sobre esta
página web.
4. A Lyconet utilizará os dados pessoais de acordo com as disposições legais
aplicáveis. Na medida em que se verifique a possibilidade de inserção de dados
pessoais ou profissionais (endereços eletrónicos, nome, moradas) no âmbito da oferta
em causa, tais dados apenas serão fornecidos pelos utilizadores de forma voluntária,

exceto nos casos em que os mesmos sejam necessários à prestação da oferta. Para
mais informações relativas ao tratamento de dados pessoais, por favor consulte a
Política de Privacidade.
5. As presentes Condições são parte integrante da oferta de internet. Na medida em
que parte das disposições ou formulações deste texto não se coadunem com a
legislação em vigor, ou vierem a tornar-se a ela contrária, as restantes disposições do
documento que não sejam contrárias à lei não serão afetadas quanto ao seu conteúdo
e à sua validade.
6. A Lyconet não se responsabiliza por conteúdos gerados pelos utilizadores que
sejam divulgados na sua página web. A Lyconet não responde por danos que sejam
causados por tais conteúdos. Qualquer pessoa que formule comentários/avaliações
de qualquer tipo na página web, responderá na qualidade de autor por esse conteúdo
por quaisquer danos que daí decorram. Caso a Lyconet seja chamada a responder
por quaisquer pedidos de indemnização ou reclamações pela violação de direitos de
terceiros, o utilizador causador de tal alegada violação deverá defender a Lyconet,
assumindo toda e qualquer responsabilidade pelos danos causados. A Lyconet
reserva-se o direito de eliminar quaisquer conteúdos que considere, com base no seu
exclusivo critério, ilegais, contrários aos bons costumes ou de outra forma cesuráveis
ou inadequados.

